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బోధనపద్ధ తులు. 

క. బొమ లున్న చోటం గేవలము బొమ్ములనుండియే వీలచా( డెంతఠత (గహీంప 

9. 

గలండో (తశ్నలువేనీ కనుయగొనవలెను,. 

ఆపాఠమున కనుకూలించు నితరపటము లేవెన భష నవి 

చూపవ లెను, 

. వీల్లవాండు పాఠము చదువునప్పు డుచ్చారణలోపము లున్న చో, నవి 

వెంటనే సవరింపవ లెను, 

వూర్వ ఫుమార్షముగా6 (బతిప డార్భములు చెప్పుటమానిి (ప్రశ్నలు వేసివాక్య 

ముయొక్క_ యర్గమును సాధ్యమైనంతవఆకు బాలుర చేతనే చెప్పింప. 
బయత్నింపపలయును. 

క థిన మైనమౌాటలకు( దక్క, మాన్య యుగా వాడుకొనుమాటలకుంబ ర్యా 

యపదములువెప్పనక్క_అలే , “అ౦ప మునకు" కకచ” మనికాని*కరప త” 
మనికాని యర్థము చెప్పలో కదు. దానిని విరివిగా చిన్న జూటలతోవిం 
దియో్యోో అంపమునుగాని అ ప్రుబొమ ను గాని తెచ్చి చు వీరో బాలు 

రకుందెలుపపచ్చును.వారి కది ఇడిపఅకే తెలిసినయెడల నర్థము చెప్పుశే 

య సావశ్ళెకము. కరినపద.ులకు సులభ పర్యాయపద ములు చెప్పవచ్చేను. 

పాధఠ:..లో విషయము ముఖ్యము నుక, నదె జొలురకు స్సహ మైనదో 

లేదో (పశ్నే లఅమూలమున జా(గ౫రత్తి తెతోం గనుగౌెనపరెను. పాఠముల క్రిండి 

(ప్రశ్నలు కాంతపలుకు సవాయములగునుం 

అర్థ సంబంధ మైనవి “గాని మ గాని చమత్కౌ_ర్వ్సు 

ల నను న్నయెఢల వానిని స్పస్థీక రింపవ లెను. 

. పరము “ఎఎగెంచినతీరువాలెి దాసిని సం కేస wy ౧” 6 (గెందిఆరగతులవాో 

అ నోట(జెప్పీంపపలయును. పెతరగ తులలోనబు చెన్పీంచుటయే 
కాక _నాయి౦పప లెను. ఆజా నీినవానిలోనిభా పాదో స, గులును దదితరదోవు 

సులునుబి ల వానికి గ నంట ఆ చిస సవరింవింసుటగానిసవరించుట-ా నచేయప లెను. 

సం౧భ్థాష రూప ములుగ నున్న పాఠ సుల ననుకూల ము నయెడల 

ఇాలుర చే నాటకభఖాగములవ లె నప్పుడప్పు జాడింపవచ్చును. 

10. జోలపాటలు, దసరాపాటలు మొదలగువానివ టె జాలుర చే ద్విపదలను 

ఏ నోవారముగా.& బొడింపవ నుం 

ఎ) ౦దికఠరగ తులలో (బతివే ములో వచ్చు జంతువులనుగాని, వానింళవ 

కువములను గాని యితర. )వులను గాని , బొలురసమర్థ తి లను బట్టి, వ్శీలె 

౦తవజకు, బొమ్మలు గీయు వలెను, కేగడిమట్టితో వానిని జేయించ 
ఎలయుంను , ఆట్టలతోను, కాత ములతోను, వానియా కార ములనుగతి రింపం 
జేయన లెను, చారములతోగుట్టింసవ లెను, తీగలతో నల్లింపవ లెను, 



PREFACE 

TO THE 

REVISED EDITIONS 

Messrs. R. Venkateshwar & Co., have written te us 
to say that some ofthe Sub-Assistant Inspectors of 
Schools find our readers for the lower classes too difficult 
for the pupils for whom they are intended and asked us 
to revise them suitably to their wishes. They have 
also sent us detailed suggestions of two or three of them. 

Some of their suggestions are really valuable and 
we have adopted them, with many thanks, in these 
reviSed editions. 

But we regret we cannot see eye to eye with them 

in regard to most of their suggcstions about Visandhst, 
Visandhis, it is true, correctly present to the eye the 
naked original form of the word. But some of them are 
unnatural and mar all euphony of the ianguage. For 
instance, ఆవు పాలు ఇచ్చును, మొండకు అని; వాలుగుఉాన్నవి, 

సూర్వు (డు ఆన్న దిక్కు. ; చ్చ అన్నము; ఇవి ఏనో-అమిదు అకణాలు- 

చూరులు అందురు 2౧64 such like splittings are nowhere to 

be heard inthe actual specch of the child and sound 
rather outlandish tothe ear, besides making the reading 
lesson most painful to the child pupii. 

However, out of deference to the officers who have 
made the suggestions, we ఏషాం now introduced almost all 
such Viuandhis in our reader quite against our will, 
taking care to gradually minimise them in the third and 
the higher readers. 

Metre and other considerations have made it 
impossible for us to employ Visandhs in our poetry. 

Though there is a school of thinkers who are 
oppo:ed to the direct teaching of morals and maxims to 
children through isolated verses, we have, agreeably to 
the wishes of our friends, supplemented our poetry in 
the lower readers with some good moral verses taken 
from the works ef other writers, ancient or modern. 

Pra gr ggg } Kk. NARASIMHAM. 
22.1922, P, 1... NARASIMHA RAO. 



కీగ్రిక్ర 

(కింది తరగతఈల రకూాూనంద వా చక్ర ప్ర స్తక నములు కఠతినములుగ? గాన్న 
వని కి“ందఆం విచ్యాశాఖాధికారు అథి పాం పతుచున్నా రు. కావున 

గేలయు చోట్ల దిడ్షి వానిసులభ ముగా (వాయం.డని యానందము[దణాల 

" తతమేువాఃరు మను గోరిచారు. ఇద్ద అంముగ్తు రు సబస్సిప్రెంటి నృ్పెక్ట రు 

గార్ల యశ [పాంయకములు కూ మా కంపీనారు, 

చాతు గోరిన ససరణలళలే మాకు సమృ్శతమాలెనవాలిని వం, వ ఫాంల్య 

కముగా( చేగతిమి. విసంధుల (గూర్చు చీము వారితో చీకీళ సరళ షాలు 

వణ. శ్రజ్లను యొకు నిజ "లము సీఖ లరెదుట 6 జెర లయ నని 

వారి యగ్గో| పాయము. ఆగి మంచిదే శాన్సి నింళమరహపితనుు గ విసంఛిలు 

చేనినియిడల, చాలు" - స్వాభావికోచ్చారణ మలపతుటరే శా. భాషా 
మాధుర్యమునక్షు భంగము కలుగును. చడువునఫ్టడు పీలల గొంతుకలు 

నెన్పి పెట్టు పాఠము శేళ కే రమగును, 

కనుక మేమిస్పుడ, కెండపవాచక్. ఫు సశములో, జేసిన పెక్కు 

విసంధులు పీద్యాశాఖాధి కారుల యొడల మా గెరసమును జూస్తుటకు. గేయ 

బడినవి కాని మనఃపూర్వక ముగా జేంళంబడినవి కావు. = తరగతుల 

వ్రు సకములలో( (గమముగా నటి యనిస్య విసంధులు త గ్రించిశానూ 

ఛందోఖభంగాదిఫీతిచే( బద్యములలో విసంధులు చేయుటకు సలను 

పడి" ఒ*౯-దా, ఉ పాధ్యాయు లకాఆ కుద్దేశింప బడిన (వళ్నలందును వ్యాక 

రణ ఫాగములలోను నిసంథులు జేయలేదు. 

వెనుకట్ పీఠిక లోల (గింది వాచకపు స్తశములందతి పద్యం అన్న య 
న్వవిర చిఠముల; (వానీతిమి. “ప యుద్యోగుల యి పాయము ననుసరించి 

యప్టు డీతర కవిక్ళరేములై న కొన్ని నీతిపద్యములు తానికి కేర్చితిమి. 

విశాపురవుం, , కూచి నరసింవాము, 

2.2. 1922, పానుగంటి లవ్మీసరసింవారావు, 



ఉపోదాత ము. 
మే 

౭ నసతరగతి మొదలుకొని ఎనిమిదపతరగతిపణికు, అఎ(గా మూడ 

ఫారం ఏపవఆకుం జేదువుకొనుజాౌలురకుపయు 3 నుగినటు నా చక ఫు స్త 

ములను ; ఈ నెంచితిమి. పౌలురస :-స్సును సనుర్థతను నుననునందు ౦ 

కాగ, శెవిషంకముల(గూర్సి ఇెస్పినయేడల వారు శాసగ (గహింమేకొనం 
షో మటైవిషయ ముల గూర్చయే (వా సెద. ము, విషయ? ము లెనను'బాలు 

శ శేరుుళొనుట కత్సావాపడునట్టివిమే యేరిి _ఎాసెసము. విసుగు పుట్ల 

కొంత): వేలు వేటు విషయముల బోధించెప.ు. 

అన ౧: ,జాలుర సంజీస్సు, బుద్ధి, యెట్టు 3 నమక మయ" సృద్ధినొందునో 

సస లోనికి సము, విషయమషహులలో సిక వృమ్యున*' ఎదనే "ందునట్లు సాధ్య 

౧లేపజుక. 6 శాచి వా సెదము. మే ముప గిం శుభ "వ సుఖ భయు౫ నే 

వ. కాని యదిగూడ6 బెతర) తులకు! “యిువకొల(ది సాలుర 

ఏఈ స్సమగ్ధతల కనుకూలిం చునట్లు రపంత ల్ల. బు కాకమావదు, అంతే 

శానీ యతి వీర చన సమన ము ని వాడుక లోలేస్మ గాంథఖిక్ శబ్బములను 

గా” యుపయోగించి ఫొమను దుర్శ్యవాముగ (కే యారు, మతీయు వాడుకలో 

నున్నపదములుక దాయనియెంచివ్యాక రణదుస్టగూపములను (బయోగింపము 

వెంక లను గూర్చికాని జంతువుల. గూర్నిశాని _చాయానప్పుగేనను, 

ప శజంలుశా స స్ర్రిములలోనిదుర్ద గహోంశము లందు తేరనీ ఈక, తెఆపందగిన 

ముఖ్యా ౦ళే , గనులను వదలక , సామాను పాఠ ములప శె నే ఈవిగూడ సుబోధము 

లగునట్లు [వాసెదము. శా స్తవిషయక పాఠములను జీదువుకొనునప్పు డై 

నను నాఫల్లని విషయములను (గ ఏ-౦ంచుకొను నొతుడుకాలుర చి తే ములకు 

దగుంకుండునటు గా బారరపహాపరి తి చి ఖరంజక ముగా నుండంనట్లు 

చే ఈ (బశుత్నింతుము. 

అడుగుతరగతుల వాచకిప్పు స్తక ములలో, విసంఢులను గొన్నికొన్నిపటు, 

జేరుగన్న యాధునిక వచన గంథక రృలు వాడీయంన్నారు. అ ట్లూనర్చుట 
ఎంచీదనిదయే. మాయఫే పాయము. అయినను వానిని మే వెంక్క_నింకనుము 
నమసరించి జాగ రూకతతో వా డెదను. శబ్లముల శరము స్పష్టము గాదని 

తోంచినచోటలాని, విపరీతార్గము లగున నితోంచినపోట్ల గాని, విసంధుల 
నం పయోగం చెడ ము. (శపణకటంత్వము కలుగునని భోయిన కాన్ని చోట్ల 6 
గూడ వాని నుపడొరూగిం చెద ము. 
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1. బీదవాడు, రూపాయలసంచి, 
ఒక పట్టనములో ఒక గొప్పస[త్ర ముండెను. దానిలో 

బాటసారులు అనేకులు బనచేయుమందురు. ఆ స్మతములోని 

తలుపులన్నియు భ[దముగా ర్యాతివేయుముండుటు వాటసారు 

లకు కావలసినగదుల తలుపులు తీయుట, మొదలగు పనులు 

చేయుటకు స్మృతము గుమ్మములో ఒక నౌకరు కాంపుండెను. 

ఈతండు మిక్కిలి బీదవాడు. ఈతని కొకరోజేన ఒక 
రూపాయలసంచి స్నతములో దొరశెను. దానిలో రెండువందల 

రూపాయ లుండెను. తనకు దొరకిన సొమ్ము తన ేకదా అని 

ఆవీద సేవకు. డెంచేక తనకు శెండువందల రూపాయిలసంచి 

'దొరకిన దనియు, అది ఎవరిసంచియో వారు వచ్చి తనయొద్ద 

నుండి తీసికొని పోవ భ్చుననియు పట్టనములో. జౌటింప 

జేసెను. వార్తాషతికలలో | పకటింపం చేసెను, 
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అంత, ఛాగ్యవంతుండగు ఒక వర్తకుడు వచ్చి ఆనంచి 

తనదని రుజేవుపజుచి దానిని తీనికొనెను. ఆబీదసేవకునియెడల 
విశ్వాసమును కనంబజయటనై యిరువదిభూపాయలు ఆతనికి 

వర కు డీయయటోయెను. ఆరాసాయలను తీనికొనక “నీసామ్ము 

నీ కిచ్చుట నాకు విధి ననున్ నేనట్లు చేసితిని, ఇందులకై నాకు 

పారితోవిక మక్క_బలేదు” అని ea నెను. 

పదిరూవ'య లై నను మ ఆన ర్హరుం డాతని బతి 

మాలను. బీదసేవనకుండు. తీసికొనుట క్షపడ లేదు. అయిదు 

రూపాయల నను తీసికొమ్మని అ వీదసీవరు(డు తీసి 

కొనుట కిష్టపడ లేదు. 

పోనీ! క ంపించుటేే క న ఖర్పయినను తీసికొనునునిగడ్డము 

పట్టుకొనెను. వీజసేవకుడు లీనికొనుట కష్టపడలేదు. 
“న ర్తకుని! తుదకు ౯. ణము వను, తలం  డాసంచి 

సేవకునిముందు పొజువై చి “ఈసంచి నాదికాదు. దినితో 

నా శేమియు సంబంధము లేదు. ఇది నీ వుంచుకొన్న సే, 

మానిననుస రే. నీవు కొంచెమైనను తీసికొసకపోయిన తిరువాతను 
ఈసంచి నా కక్క_అిలేిదని శఠిసముగ పలుకును వెడలి 
పోవ (పయత్నించెను. 

అప్పుడు వీవసేవకుం. డాతనిని పట్టుకొ "ని ఆయిదు రూపాయ 

లను తీసికొని వెంటనే వీదవాండకు పంచి పెస్పైను. 
పంక? లు;:._...1. తనకు దొరకిన సంచిని నౌకరు వ కుంచుకొన 

లేదు? 2. ఉంచుకొనక యేమిచేసెను? 8. బహా.మతిని బుచ్చుకొనుట కత 

దేల ౧బస్లపడశేదు! 

మూటలు. --స్మతము వాటసారి భ(దము, వర్తకుండు,. 

విధి, కఠినముగ. 
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2. కోంతి. 
గోడాపరీతీరమందు ఒక తో(టకలదు. దానిలో పలువిథ 

ములగు వృతుము లుండెను. తోంటకాపరి అందులోనే గృహా 

మ కట్టుకొని కాంపురముచేయుయండెను. అక్కడ వానికి 
ఏశువులు,కుక్క_లు, పిల్లులు మొదలగుజంతువులు కూడ ఉండెను. 

వాని కుమారు: డొరకనాండు బీడిమామిడి గింబేలుకొన్ని 

యెక్క _డనుండియో తెచ్చి కాల్చుకొనుచుండెను. ఆ (పాంత 

కందుల కోంతులలో ఒకటి, ఇంతను ఒక చెట్టుమోందం 

భార్చుండి చసూసుచుండాను. ఆ విల్లవాండు గింబేలు కాల్చు 

"ని (బద్దలుగొట్టి, లోని పలుకులు కొన్ని తినుముండంగా 
దెట్టుమిాంది కోతి (కిందికి దిగి వానిని సమిోపించెను. పిల్ల వాండు 

కనుర్క_టమును మోచి, భయపడి, మిగిలిన పప్పు, అక్క 
ఫే విడిచి వెట్టి పాటీపోయమెను. ఆపప్పును కోతి తినివేసెను. జీడి 

ప్పుయొక్క_ కమ్యుని రుచి వానరము మజుచిపో దయ్యెను. 

ముజునాండుకూడ తోంటకాపరికొడుకు మటికొన్ని జీడీ 
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వమూమిడిగింబేలు 'తచ్చుకొనుచుండంగా తొలినా4 కోతి 

వానిని. చేడిపించి, ఆగించే లత్ముకొసి పోయెను; శాస, ఆ 

గింజే లెక్కి_డ  కాల్సుక్ "సవలెనే తెలియని ఇట్ట తిరుగు 

చుండగా కొంత సేబటికి నదీతిరమున నుంకు క కేసులు గ్త్ ప్పికీ 

వచ్చినవి. వెంటనే ఆకో(తి అక్కి సకం పోయెను. లాడు 
సాయంకాొలమెసనణా, శా లవాం డు ఇండ్ నోవు చుండిరి, 

కోతి ఒప పొయి వు a కష ణకు “హితోని ని ప్పును 

చూచి, సంత పెంచి, NO ఆని. ఛలోవె 
“నర, ”ంత * పేచ8ితికి 

గింజలు పెటి (వేల నారంభించి నమ్మని వాసనలుపయ: మొడ 

'విశ్చైను. అతన పిల్లీ ఆ వాసనంబట్టీ, వెంటన అక్ష స 

డకుపోయెను. కో(తికని ss బె పీత ఉపాయము 

తోంపబేదు. తన చేతితో తీవిన పో శు కొలునని మా(తము 

తెలియును; కాన, పిల్లిని జూూడంగానే పరమసంతోపముతో 

దానిని పిలిచి మిక్కలి గావించెను. పిల్లీ యు గింజేలలోని పలు 

రులు తినుటకొటుకే అక్క_డకు పోయినది; కాన, ఆగారవ 

మునకు సంతసించి కో(తియొద్ద నే కూర్చుండెను, “కాలినగింజే 

లను తిసికొందము ర”మ్మాని చెప్పుచు). పాపము పిల్లీ చేయి 

గట్టిగా పట్టుకి” సి నిప్పులలోని గింజీలుతిసెను. చేయి తెగ 

గాలుట చే పిల్లి “జీడిపన్చుకై పోగా. జీవహాని సిద్ధమైనది. 

(బతికియున్న బలుసాకు తినియుండవ చ్పును” అని ఒక్క. 

పర్వున పాణిపోయెను. 

స్వార్థపరులు, మంచి. చెడ్డలు చూడక బుద్ధిహీనులను 

మోసపుచ్చి తమ కార్యములు నజ వేర్చుక్ "ందురు. 

పృశ్నలు:-_._!. జీడిమాబుడ్ గింజేలు కో౭తి కట్లుదొర కను? ఇ. వాని 
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నడి యేచోటగా ల్నెను ? 8. శాలినగింజే లీపలి కెట్లు తీయంగలిగెను ? 

4. ఈపార మువలన6 (బపంచములో ని స్వఖాపముగలవా రున్నారని 

"ఆలిసీకొ నంగ లము? 

మాటలు.___తీరము, వానరము, వృతేము, పలుకు, జఫ 

గారవించుట, స్వార్థపరులు, బుద్ధీహీను(డు, నె వేర్చుకొనుట. 

3, భూమి కొలతలు: 
“రణము, గోసాలనావు, సు గ్బావధాని. 

క:__ఇట్లు కేకిలువేసిక్ 'నుయు వచ్చుచున్నా శేమి? 

గో;:___ఏమియు లేదండి. “అవథానిగారూ ! మీకెంత భూమి 
ఉన్నది” అని అడిగినప్పుడు తిన్నగా చెప్పంహాడదా + 

చెప్పశేమి, కరణముగారూ! పు"క్లెడుభామి ఉన్నదని 
చెప్పినాను. అంతట “ఇన్ని యెక రములని చేప్పిన మిాపుట్టి 

యేమి మునిణగినదొలి అని వె పిన్న వాని చూడకుండ 

అన్నా(డుగదా ! అ ట్రనవచ్చు నా? 

గో.___ఆయనమా తెము ఊరకున్నా (డా? “నాపుట్టి మునిలగిన 

సీయెకెరము మునుగదా”? అన్నాడు. నా యెకరము 

కంటు ఆయనపుట్టి యెమి యెక్కువ ? 
క ____అవథానిగారూ ! కోపపడకు(డు. మో పుట్టి మునింిన 

యెడల దమ్ము బాగుగా అగును; అంతకంకు భాధ యేమియు 

లేదు. ఎకరము తప్పునూటకాదు. 

గోపాలరావూ ! నీ వట్లనంగూడదు. నీయెకరము కంటు 

ఆయన పుట్టి యెక్కువే 

కళవాకారణము ఇప్పుడు బోధపడీనది. మిోా వివాదము 

ఇప్పుడే తీర్చెదను, కొంచెము సేపు ఊరకుండుడు. 

ను, 
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భూమి యిన్ని పుట్టనియును చెప్పవచ్చును, ఇన్ని యెకరము 
లనియును చెప్పవచ్చును. 

పుట్టి అనగా ఎనిమిది యమెకరములు; సందుము, నాలు 

గెకరములు; వదుము, శెండెకరములు. ఎనుబది కుంచము 

లొక పుట్టి. కనుక, పది కంచము లొక మెకరము. 

గో__పేన్ర బాగుగాఉన్నవి, ధాన్యము కొలిచినట్లు భూమి 

కొలిచి పొణకలతో పోసెదరా యేమి? అశ్షైన గోయి 

దీసి ముట్టి కొలిచినయెడశల మాచిన్న వెరడే కావలసి నన్ని 

సు... ఘూచినారా! మాటల వాలము? పుళ్లు విత్తులు 

(ఎనుబదికుం చములు చల్లుటకు జౌలిన బి పుళ్లు 

డందురు. ఎకర మెట్టువ చ్చిసదో కొరతను చెప్పుమను(డు. 

ర్, .—లఅబ్బ బొ న! ! నన్ను చెప్పనీయ "చేమి?ి పుట్టిక్" లతలు మన 

"దేశపు పూర్వపు కొలతలు. ఎ*రపు గొలతలు మన 

(పభుతుమువ ర వాలతిలు. ౫ బము. లలుగునురా Pp 

గచము తెజుగ్న కేమి, మెోంయులు తలీయమవ్రుగాని? 

గజము పొడుగు ౫్నజేము వపల్పుగల భూమి ఒక 

చదరపు గబేము. 

గో__ఒక అడుగు వెడల్పు, మూయ గ జముల  వెడుగుగల 

నేలమా[తము ఒక చదగపు గజము కాదా యేమి? 

క,__.ఓను. నీ విట్టి తగవులమారివి గనుక నే అవథానిగారికి 

అంతకోపము వచ్చినది. 
అట్టి చదరపుగ జేములు 4840 అయినమెజల ఒక యెొకర 

మగును. ఎకరమునకు నూజు సెంబ్లు, సెంటనణా (ఎకర 

లో 
క్ 
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ములో) నూజవవంతు. అది రమారమి 49 చదరపుగజీమం 
లుండును, 

ప ౧శ్న లు3]- అవధానిగారికిని గోపాలరావునకును గలిగిన జీగడ 

మునకు6 గారణ మేమి? 2. ఎకరమున ెన్నికుంచేములు? 8. పుట్టి కెన్నియొకర 
ములు? 4 ఎకరమున కెన్ని సెంట్లు, ఎన్ని చేదరపు గజీములు ? 

మాటలు... పుట్టిమును౬గు, వాసి దమ్మ, వాలక్ము 

తగనవృలమారి. 

4. ఎలుక, కప్ప. 

ఒక యెలుకకు దురదృష్టమున కప్పతో ఒకప్పుడు మెతి 
సంభవించెను. కప్ప తబుచుగా తనమి(తుని మూ చుటకు నీటిలో 

నుండి వెలుపలికివచ్చి గట్టుమోంద ఆడుసుండును. ఒక్కొక్క 
ప్పుడు గట్టు పక్కనున్న పొలములలో మేంతకై అవిరెండును 
లీరుగుచుం౫డివి. 

“నేను నీ భూమిమోాందికి వచ్చి నీతో సంతోషముగా 
తిరిగినట్లు నీవుకూడ నా చెజువులోనికి వచ్చి అశ్చేట నాతో 
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సంతోపముగా తిరుగవాP” అని క ప్ప యెలుక ను ఎన్ని 

సారుళలో అడిగాను. ఎలుకకు నీరన్న మిగుల భయమగుటచే 
అది అందులకు ఒప్పుకొ"న లేదు. 

కప్ప ఒన దినమున గట్టువె వెక్స్ వచ్చి యొలుగకాలీికిని తనకాలి 

కిని గట్టిగ త్రాడు వ పెట్టి 5 టర నను. ఇట్లు రెండును కొంత సేఫ్ఫ్ర 

కలిసి కుంటుకొనుయ ఆహారమునకై విలాసముగా తిరిగను. 

తిరిగినపిన్నుట కప్ప మెల్ల me § 9% ష్టునకువిచ్చి యెలుక కువోని 

తరం ఫా. దురుచ్రేశముతో ఆలంక త్రౌాటితోజ నే నీటి 

లో గబాలున క కే. క ప్పకునీటిలో సాఖ్య మే కావున తొ 

ను జేసినపనిక లోపలసంతోవషించు మజ టిట్లు దుముకుముండెను. 

ఎలుక మా( తముఊపిరిసలు పక పోవుటచే చచ్చి నీటిమీద తే లెను, 
ఇంతలో ఒకడే ఆకాశమున తిరుగుచు చెటువులో 

శేలుచున్న యొలునను చూచెను. దానిని కొనిపోవుటకె 
చట్టన చెజువుమోందిక వాలి తన కాలీగోళ్ల లో దానిని ఇజికించు 

కొని వెంటనే వె కెగరిపోయెను. ఎలుక కాలిక్రని కప్పకాలీక్షిని 

లంకె యింకను ఉన్నది గనుక ఎలుకతోొలహాడ కప్ప వెకి 

పోవలసి వచ్చెను. డేగ కప్పనుచంపి భ శం చెను. 

ఒకనికి కడుచేయువాండుతాను కీడు పొందకవూానండు. 
ప్రశ్న లు;____1. కప్ప యెలుకను దజచుగా నేమియడిగేను? 2. కచ్చ 

చులుక నెట్లు మోసము చేసెను? శి, ఈపాఠ మేమినీతిని బోధించును ? 

వూటలు. —మై(తీ, సంభవించెను, విలాసము, బంధము, 

5. మేక. 
ఆవు. దె. మేక, గొళ్ణా యివి నెమరువేయు జంతువులు, 

మేక (పపంచనుం దంతటను ఉండును. అది తుప్పలమో(దను 
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కం చెలమోా౭దను ఉండునట్టి ఆకులను తిని (బతుకును. 

మేక కొమ్ములు కొంచెము వెనుకకు వంగియుండును, 

పోతుమేంకలను టా వీనికి కొంచెము 

పొడుగై_ న గ శ్లముండును, ఆడు మేక లకు సాధారణముగా అట్టి 

గడ్డముండదు. ఒకజాతి మేంకలను, కంచిమేశ లందురు, అవి 

వెద్దపాదులు గలిగి యెక్కువ పాలిచ్చును, 

మత లున్న చేట, ఒకి విధమైన వాసన గొట్టును. 

ఎంత ఎత్తైన పర్వతమునై న మేంక తకలీలగా ఎక్కి. మేత 
మేయును,. ఎ ఎతైన కొండలమోా(ది నిటాలను నిర్భయముగా 

ఎక్కి పోవును. 

మే(కకి పిల్లలు చిన్న ప్పుడు ముద్దుగాఉండును. నాలుగైదు 

పిల్లలు కలిసి ఒక టినొకొటి సాడుమేకొనుము, ee 

దాటును పరుగు లెత్తుచు ఉండును 

ఆవులకును, గే దెలకును ఆహారము దొరకని-పోట్టకూడ, మేం 
లకు మేంతదొరకును, అందుచేత మేశలను వెంహేుట సులభము, 

C-2 
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ఆ(డుమేక ఈతకు శెండు మూ(డు పిలలను వెటును, 

ప నెనురు వేయు జంతువులకు 

My Fm నాలుగు ఆహారకోశములుండును. 
వానిలో మొదటియాహోరకోశ ము 

శై వెద్దది, అది నిండవణకు ఈ 

జంతువులు వడివడిగా మేయును. ఈ మేసినమేత రెండవ 

యాపహారకోశములోనికి. బోయి, ఉండ లుండలుగా అగును, 

వీనిని తిరుగ నోటిలోనికి తెచ్చుకొని అవి చేక్కంగా నమలి 

(మింగును. మొదట (మింగిన యాహోరమును తిరుగ నోటి 

లోనికి తెచ్చుకొని చేక్కంగా నమలుటనే నెమరువేయుట 

యందురు. రెండనవూటు (_మింగన ప దార్థము మూడవ 

కోశము లోనికిని, పిదప నాల్లనకోశము లోనికిని పోవును, 
అక్కడ నుండి తరువాత, ( వేగులలోనికి పోవును. 

అడవులలోని సేమరువేయు జంతువులను [కూర మృగ 

ములు తినివేయును గదా! కనుక ఆవి రాకముందే వడి 

వడిగా కడుపునిండ మేసి, తరువాత నిరసాయమైన స్థలము 

లకు పోయి,  సొనకాశముగా సనెమరునేసి, ఆ 'కుతను 

జీర్ణము చేసికొను శ క్ట భగవంతుం డాజంతువ్రలకు దయచేసి 

నాయడు కాబోలు. 

మేక మిక్కిలి ఉపయోగోకిరమైన జంతువు. మేంకల 

'మందలను పొలములలో కట్టినచో, వాని యెరువ్రువలన భూమి 

సారవంత మగును, పంట యెక్కు_వపండును. మేంక బొచ్చుతో, 

కంబక్లు నేయుదురు. దాని చర్మము మృదువై నది. దానితో అనే 

కములై నసరకులు చేయుదురు. మేశమాంసమును అనేకులు 
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భుజింతురు. ఆవుపాలవలె మేశపాలు పొట్టలో వేరుకొనవు. 

అందువలన తేలికగా జీర్ణ మగును, మేక వాలు క్ న్ని వ్యాధు 

లకు మంచిమందు, మేక (కొవ్వుతో సబ్బులును, వత్తులును 
చేయుదురు. యజ్ఞ ములందు మేశనుజోంపీ, వపను సోమము 

చెయినురు. మేఃక లను గామచేనతలకు బలుల్త్తురు, 

మేశకు ధైర్యము చేదు. కనుకనే పిజికవాని వైథైర్య 

మును మేశ పోతు గాంభీర్య ముకు రు 

మె మిక్కిలి సాధుజంతువు. కోడివలె మేశకును సాధా 
రణముగా, అకాలమృత్యు పే సంభివించుపుండును. 

నేశనలె నొజ్తాలును. మిక్కిలి ఉపయోగ కరములు, 

గాల్రాకు బాచ్చు విశేషముగా ఉంపును. కనుక దానితో 

ఎన్ని రౌరా ఉన్నిబట్టలు మొకలిసనని నేయుగురు. మగనొ జై 

లను పొళ్షుళ్లందు రని మోాకిదివజ కే తెలియును. పందెములు 

వేసికొని పాశ శ్ర చెత పోట్లాడింతురు, 

సృశ్నలు:_1. చీక లెక్కు_డనుండును!? 2. ఇననురు వేయుటయన (౫ 

చమి? 3. మేశ ్యయుపయాగ మేమి? 4. మేకపోతు గాంభీర్య మనలా 

చీమి? 5. గాెటలలో మగవాని నేమందురు? 6. వాని యుపయోగ మేమి! 

మాటు. పర్యతిను, సులభము, ఆహార కోశము, పేగు, 
సారవంతము, భుజించుట, జీర్ణ మగుట, వ్యాధి, మందు, ల్ 

ము, హోమము చేయుట, అ కాలమృత్యువు సంభవించుట. 

6. నాణెములు, టంక సాల. 
సెన ౫ పప్పు, పటిక బెల్లము కొనుటకు మిోరుపట్టుక్ "ని నె ల్లెడు 

డల్చులును, బడీజీతములకి చ్చెడు రూసాయలును, మోఅక్కాలు 

తల్లులు మెడలవేసికనెడు కానులును నాగాము లే, 
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వానిలో పా(తిడబ్బులు రాగినా శ్రాములు, రూవియలు 

చెండి నాగాొములు.,కానులు బంగారునా గొములు, 

వాంత డబ్బులు మాతను శీవలము శాగినాగాములు. 

తక్కి_న రెండును కొంత రాగి వ "లున్న "వంశ. బంగారు నోన్నా 

ములు. అనంగా * |(శైలోహములతో చెసిన నాణములు. 

రూవాయళలో రరూవాయయొత్తు వెండియుండదు. క'సుళో 

కాసిమ్రైబంగ'ర పునః 

స్వచ్చమైన నెండియు, స్వచ్చమైన మేలిమి" బంగారనును, 

మె త్తగానుండీ, సాగ్, నొక్కులుపడును, నాణిములు గట్టిగా 

నుండి, నంగిపోక, చిరకాల ముండనవ లెను, కావున వానిలోం 

గొాంచము రాగి కలుపుదురు. రాగినలన వెండి బంగాగములకు 

గట్టితనము నమ్చొను, 

మి[శ లోహములలో మణియొక విశేషము గలదు, అవి 

(పత్యేక లోహములకంకు సులభముగా కరంగ ను, కాని, ,నాగా 

ములు మానలలో కర౦గివోసి చేసినవని [భమపడంనాడదు. 

అట్లు చేయుటకు వీలులేదు. కఠంగిన వెండి బంగారములుగాని, 

రాగిగాని, చల్లారి ఘసీభ వించిన ప్పుడు, కుదిపి, ముడుంమేకొని 

పోవును, అందుచేత, అచ్చుమి-ద చెక్కిన చివ్నానులు సరిగా 

_ అంటవు, కనుక అన్ని నాగౌములు ఈ కిందివిధముగా చేయుదురు. 

మొట్ట మొదట నాగములకు కావలనసీన లోహమును 

కరలి, కడ్డిలుగా పోయుదురు. వానిని ఒక యం[తములో 

వెట్టి న వూట తగిన దళసరి తేకులుగా మా రురు. 

ge ఆజేకులను మజియొక యం[శెముతో కావల 

నిన [పమాణముగల గుండ్రని ముక్కలుగా తుంపుదురు. 
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ఈది ళ్లలను, (కింద ఒకయమ్బును, మోద ఒకయచ్చును; 

ఊ్వేటును కక్కు_లయసు గల బరి యం(త్రములో "వటి 
ఉం 03 

రితు దురు. 
అలాల 

అంతట మనరాగి, వెండనా జాముల కొక వై పున నాగాము 

పేరును, సంవత్సరమును, నకిషియును నొక్కు పడి అంటును. 

రెండువ పక్కను (ప్రభు వి గహనమును, (సభుసామ నిఠరుడ 

ముబును నొక్కు_పడును. 

(కింది,మోా(ది యు లొక్క_ సారిగా నా గాపుముక్క_ను ఆదు 

ముట చే, అది తక్కు_.ననుందమె, సాగి, అంచున కొంచెము 

వెరిగ చుట్టునున్న క క్కు.లము[ దమును గిట్టగాపట్టుక్ "ని నొక్కు 

పడును. అందుచేత నా ణముయుట్టును ౫ అకుగఅకుగా గీతలు 

పడియు-డును, 

ఈ నాగాములను, ఎక్కువ తూనికగలవిగాను, తక్కువ 

తూనికగలవిగాను, సరియెనతూనికిగలవిగాను, తులాయం[త 

ములు అలివేగముగా విజంపయును. 

సిస్సలె న యెమ్సుగలనా గ్రాములను షస వాడ్రుగ్ లోనికి తెత్తురు. 

నాణములు చేయు యం(తెములు మిక్కి_లి చితి మెనవి. అవి 
~ Q___. | 

నిమిషమునకు, 120 మొదలు 200 నొాశాములనజుకు చెసి 

ఈనల పడ వేయున(ట. 

నాణములు చేయు శొలలను టంకి నాల లందును. 

ఈ పనిని సర్కారువారే చేయింతుకు, కాని, ఇతెరుల 

కీయరు. దొం౫గనాశ్తాములు చేయువారిని బట్టుకొని శిశీంతురు, 
పంశ్నలు:--1. మన నావ్వెము లేయే బేోవాములతో( చేయుదురు" 

జ, కాసులోనుు గూపాయలోను నున్నలోవాము లేవి? 3. మిశలోవాములు 

(పత్యేః లోవాయులకంటె నాక్తెముల క ల్లైక్కు స యుపయోా క ర రులు? 
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4, నాశోముల కెందుచేత( బోంతపోయరు? 5. రూపాయలుచేయు విధ 

మును సంగవాము గా( జెప్పుము? 6. టఉంకసాలలో గంటశకెన్ని నా కోయులు 

చేయ లరు? 

నూర లు..మి(శలోవాములు, మూస, ఘునీభమిమే, 
కుదియు, ర్ జ్ర నక్వి (మాణను, కక్కులు, గణుక్కు తులా 

యం[తిములు, దొంగనా శ్రాములు. 

7. ఓరిమి 
తురుష్క. బేశములోోపహోరువ రహీద్”” అను చకంవర్హియుం 

డెను, ఆతనికొడు కొక నాండు తండి సింహాసనము నొద్దకు 

పరుగెత్తుక్ "నినచ్చి  “ఈయుద్య|ోగులలో. ఒక్కని పసందు 

మాఅమ్మను తిశ్లున”ఆని కోపముతో చెవె వ్పెను. అట్లు గుర్వాన 

యెటు: xs ఏండ వ పవ ర్థించిన వానికి, ఏ శిశు విధిపపలసి యుంకు 

నని చకవ ర్తి _పథఢానులసు అడిగెను, 

ఆతనికి మరణనితు విధింపవలయునని ఒక్ (డు చె వ్పెను. 

ఆతనినొాలుక్ కోయింపవలయునని మతీ యొకడు చచ్చెను. 

ఆతనికి జరిమానా విధించి చేశమునుండి వెడ డలంగొట్ట వలసిన 

దని మజతయె క (డు -దెవ్నెను. 

పిమ్గుట చక వ _ర్తితనకొడుకుతో ఇట్లు చె వెను. “నాయనా! 
న్మాపధానులు చెప్పినమాటలునీవ్రు వినియున్నావు, కాని, మి 
యమ్మను దిట్టినవానిని నీవ తమించుకే సరో త్తమమని నా 
యభి పాయము. అట్లు చేయుటకు తగిన ఓరిమివీకు తేని యెడల, 

ఆతని తల్లిని నీవు న దిట్టుము, కాని, ఆత జంత తిట్టు 

తిశ్పైనో అం కేతిట్టుము. అంతకం'బఎక్కు తిట్టిన యెడల నేరము 
నీయంచే హు క “మదించిన యేనుగుతో కలియయబడి 
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పోరాడువాండు భూరుండుకాండు; పరులు తనయెడల చేసిన 

తప్పులకు కోపించి వారిని దిట్టకుండ ఓరిమివహీంచు వాం డే 

ఛూరుండు అని ధీమంతులు పలీకినారు. నాయనా! ఒక చిన్న 

కథనువినువ, ఒక తలతిక్క నిరా గ్యుడెక నినితీళ్లైను. ఆతం 

డందుల కై కోపింపక “సజ్ఞనుండా! నేను కొంత దుర్గార్గు(డనని 

నీవు నన్ను(దిట్టినావు. నిజమే! కాని! నాదోషము లన్నియును 

నాకుందెలియును. వారిలో కొన్నిమ్మాతమే నీకు. చెలి 

యును; కనుక, నే నెంతదుర్తార్దండనని నీవనుకొంటి వూ 

అంతక ౦కు ఎక్కువదు ర్రాపుండను; సీను నన్ను ముండెప్పుడై నను 

తిట్టవలసి వచ్చినప్పు ష్ టి మా(తిము రవంత జ నుంచు 

కోనుము.” అనిపలిశేను నాయనా ! ఓరిమివంటి సద్దుణము 

"లేదు. నేను చెప్పిన మాటవిని కోపమును దిగ్మ మింగి నీశ తుని 

తుమింపుము.”” 

ప్రశ్నలు:__-1. చకవ ర్తితో 6 గొడుకేమని ఫీర్యాదు చేసెను ? 

అప్పుడు చ్మకప ర, (పధానుల ేమని యడిగెను? 8. వాలేమని చెప్పిరి 

4. చకప రీ యభి పాయ మేమి? ర. ఈపాఠ మేమి నీతినిబోధించును ? 

మాటలు. ఉద్యోగులు, జరినూానా, సర్వో త్త తమము,తల 

తిక్క, నిర్భాగ్యుండు, దుర్హార్గు(డు, జ్ఞ _ప్పినుంయకొనుము. 

8.కు మరి. 
4 

(పతి గృహమందును నీరు తెచ్చుటకు విందెలుగాని,కుండలు 

గాని ఉపయోగింతురు. కొందటు గిన్నెలతో అన్నము వండు 

కొందురు. మజటిొందజు కుండలతో వండుకొందురు. బిందె 

లును, గిన్నెలును, ఇ త్తడితో చేయునవి, కుండలు మట్టిత్ 
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చేయునవి.కుండలకు "కేగడీమట్టి తప్ప మజియొకటి పనికి రాదు, 

నుంటివా[ తలను కుమ్థరులు చెయుదురు. 

మొట్టమొదట జాలును, వెంకులును "లేకయుండు శేగడి 
మన్ను తెచ్చి, బెత్తికలుగా కొట్టుదురు. ఇసుక పాలులేని 

మట్టితో కుండలు చేసినయెడల పచ్చివిగా నున్నప్పుడే గాలికి 
వీ(టచాటును. కనుక ఇనుక ఎ+"లులేని నుట్టిలో వముంచియినుక 

కొంతకలివి, నీరుపోసి, నాన బెట్టుదురు. దానిని చర్మము 

మిో(దం గాని, గోనె గుడ్డమింద. గాని ఉంచి, మెత్తగా 

(తొక్కి, పినికి తా లేమెనను ఉన్నయెడల తీసి పాజువై తురు, 

అందువలన మట్టి! బల మెక్కు_వగును. 

hr 

అట్టి నుట్టిని ముజల రెండు మూడు సారులు బాగుగా 

తొక్కి. సానెమోయ వై చెదరు. తరువాత ఒక కజ్జతో 

సారెను గిరగిర (తివ్పెదరు. దీనినే కుమ శైరులు “వడి వేయుట” 

యందురు. చకంముతో దాని మి(దనున్న మట్టికూడ తిరుగు 

౧౫ను, అప్పుడు కుమ్మర వా డామట్రిమి;ద కొంచెము 
5 
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నీరుచేల్లి, దానిని చేతులతో ఒ ని, లేవదీసి, యేరాపము 

గావలెనన్న ఆరూపమునకు తెచ్చును. తరువాత, సారె 

తిరుగుయుండంగా నే ఆపా(తను బద్దతోసాపు చేసి, తడిగుడ్డతో. 

నునుపుచేసి, దారముతో కోసి నేలవై నుంచును. దీని 

యడుగుభాగము గూడ, వై భాగము వలనే తెజముకొని 

యుండును. ఇట్లు సారె మోంది మన్న౦తయు అయివోవువజకు 

సరకులు చేయును, 

ఇట్లు చేసిన ప్యాతలను ఆజంబెట్టి, చేయి వేసినప్పుడు సాట్టపడ 

కుండు సదనున ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క_పాతను దీసికొని,నున్నని 

తాయి, లోపలనుంచిపట్టుకొని, వైనొక దళసరిబల్లతో చటచి 

"'తెజచుకొనియున్న అడుగుభాగములను జా(గతగా కప్పి 

వేయుదురు. తరువాత పలుచేని బల్లతో నునుపు చేయుదురు. 

వీనిని గాలి తగులనిపోట ఆజం బెట్టి, ఆవములో చేర్చి 

కాల్రురు, ఆనము(పక్క_ను లిక అడ్డుగోడ యుందును. దానికి 

రెండు పొయులుండును. వీనిభోనుండి ఆవమునకు నిపబ్బం 

టింతురు, 

ఆవము చుట్టును “రేవు” లుండును. రేవు లనంగా పగిలిన 

కుండమూతులతో ఏర్పణిచినరంధం9నములు, వినిలోనుండి గాలి 

పోవును. కుండలు సరిగా కాలినవ్రూ లేవా చూడవచ్చును. 
వేండిమిపోకుండ ఆవమువైని గడ్డి వేసి తడివీనమసనితో మెత్తుదురు. 

ఆవము కాలీనతరువాత, నల్లకుండలు కానలసిన యెఎల 

"కేవులును ఫొయ్యులును మూసి వేయుదురు. ఎజ్టవి కావలసిన 

యెడల వానిని తెజుచి యుంతును, 
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కుండలు, బానలు, మూంకుళ్లు (పమిదలు, నూతి ఒటజిలు 

సాగవలల్లిపిడుత లు మొదలగునవి కుమ్మరిచేయు సరకులు 

పృశ్నలు;-..!. మట్టిలో నినుక యేల కలుప్రదురు ? 2. వడివేయుట 

యని చేనికిం బేరు? శ8, శేవులని వేనికిశోరు? వాని యుపయోగ మేమి? 

4 ఆపమును గడ్డితోను, మనీతోను గప్పుటకు6. గారణ మేమి? 5. ఎజ్జకుండ 

లెట్లు చేయుదురు ? నల్ల వెట్లు చేయుదురు? 

మాటలు. బె త్తిక, సారె, సొట్టపడు, వేజచుట, ఆవము. 

9. బుతున్రలు. 
సంవత్సరమునకు పం[( డెండు మానము లని యిదివజకే 

చెప్పితివి కదా. రెండేసి మాసములు కలిసి యొక్క. బుతు 

వగును. కనుక సంవత్సెరమునకు ఆతు బులువ్సులు. 

చె(తవై శాఖ మాసములు వసంతిబుతువు. ఇది దాదా 

పుగా “వ్మపిల్ , మే నెలలలో పడును. చెట్లు చిగుర్చును, మల్లె 

మొదలగు పూవనులుపూచి మూసుట కెంతో శృంగారముగా 

ఉండును. ఈబుతువు యొక్క. అందమును కపీశ్వరులు 

విశేషముగా వర్ణి ౦తురు, 

ఎండలు (కోను (గొనుముగా ముదిరి చేడిగాడుపులు పీకు 

టకు (పారింభించును. జనులకు చేల్లని మంచినీళ్ల వై అవేతు 

పుట్టును. మామిడిపండ్లును, పనసపండ్లును, అమ్మక మునకువచ్చు 

ముంపు మంచి గంధముతోను, విససకజ్ణలతోను, మామిడీ 

పండ్లతోను పనస తొనలతోను, వడపప్పుతోను, పానకము 

తోను సంపన్నులు వై శాఖ పూజలు చేయుదురు. 

జ్వేష్థా పోఢమా సములు(గీష శబుతువు.ఇదిజూన్ , జూలై నెల 

లలో వచ్చును, (గ్రీష్మమన్నను వేసంగి అన్నను ఒక కేఅర్థము, 
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వేడిగియు_ వడగాడ్పులును హాచ్సును పగలు నడచిపోవు 

మార్గన్గులు ఒక్కొ_క,_ప్పుడు వడగొట్టి చచ్చి పోవుదురు. ఇండ్ల 

లోని వారుసై తము వెదవులెండి యెండవెళను ఆపసోవాలు 

పడుదురు. తినుటకు కూరగాయలు సాధారణముగా 

దొరకవు. మామిడ బడ్డు, పనసనపండ్లు, తాటిముంచెలు వీశేవ 

ముగా నుండును. 

తొలకరివానలు కురియుసు. కొన్నిచోట్ల వై శాఖమునంటే 
తొలకరించును. చివరభాగమును నైరృతి దిక్కు_నుండి వర్ష 
ములు కురియుటుకు ఆనం భించును. పశ్చను దశీణములను 

కలుపుమూలనై రృతేనక్కు_. ఈవర్భ ములు కురియుటకు ముందు 

ఉక్క_పోసి ఒడలు తెక 'శెకలాకును, పర్షి ంచినతోడ నే పాణము 

వోయిగాఉండును. 

ఈబుతువులో వరియాకు పోయుదురు. బుడమలు విత్తు 
దురు. మొక్క. పొన్న వేయుదును. కింది ఆరుగలు కలిపి 

చల్లుదురు. నుప్యులు, ఇపౌనులు, సబైలు, చోళ్డు మొదలగు 

నవ్ చల్లుదురు. ఏనిని పునాస లందురు. సూర్యు(డు పునర్వను 

నత తమందుండంగా చల్లునవి “నుక వానికి “వునాసి లని 

చేరు వచ్చియుండును. 

(శావణ భ్మాదపదములు వర్ష రువు. వర్షములు మెండుగా! 
గురియు కాలముగాన దీనికి అట్టి "వేరు 'వెట్టిరి, ఇద్ ఆగస్టు 

సెప్టెంబరు నెలలలో నమమను. 

వర్ణాకాలములో పొట్ల, వీట, ఆంగాశర, బెండ, దోన 

మొదలగు కూరగాయలు కాచుటకు ఆరంభింపును. వెరింగిన 

వరియాకు నీరు వెట్టి ఉోడ్డురు. 
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సువాసన ఇచ్చు పుప్పొడి వర్ష ముతో కొట్టుకొని పోవును, 
కాన, ఈకాలవమందలి పూవు లంతగా పరిముళిపవు 

నెనుక వేసిన నూవులును మొక్క_ పొన్నలును కోతకు 

వచ్చును, బజౌాజులలో కుంపట్లు మి- (ది "మొగ ,- జొన్నపొట్టల 

వెటవెటలు వినంబడు ముండును. కాచుమున్న మొక్క_పోన్న 
గింజేల కన్గుని వాసనలు గారిని పోవువారి నాసీకలకు విందు 

చేయుసుండును. 

అశ్వయుజ కార్తిక మాసములు _ ఆక్టోబరు, నొ వెంబరు 

నెలలు - శరదృతువు. వగ్గములు అంగను. వర్థాకాలములో 

కలుషము లైన నది తటాకజలములు కల:క దేశి స్యచ్భముగా 

నుండును. ఆకాశము నిర్మలము గా నుండును. శర త్కాాలపు 

వెన్నెల ఎంతో మనోహరముగా నుండును, 
దాదాపుగా పునాసవైరు లన్నియు పండును, కూర 

గాయలు క యుండును. 

వెద్దవర్ష ములు చ చ స. దిశ ను౦డి చిన్న నగ్న 

ములు కురియుటకు ఆరంభించును. ఉత్తరమునకు తూర్పు 

నకు నడువునుండు మూల ఈగశానదిశ, 

నెల్లూ రా(పాంతమువారికి ఈవాన లే మెండుగా నుండు 

ను; కనుక, వాగరిప్పుడు ఆకుమళ్లు వేసి వరి యూ డ్రురు. 

మిరెప మొక్క_లు, చిటు జేెన్న లు వేసెడు కాల మిదియే. 

_పత్తియు ఇప్పుడే విత్తుదురు. అది (గవమ్మర్తువులో కోతకు 
వచ్చును. 

దసరా పండుగలలో బాలురును బాలికలును గిలక లును 

విల్లమ్ములును పట్బకొని, కలిసి చక్కని పాటలుపాడును 
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ఇంటింటికి వోవ్రయుందురు. పూర్వరాజాలు శరదృతువులో 

దండియా[త తేగెడువా రని యివి సూచింయనంట. 

మార్గశిర పువ్యుములు = డిసెంబగు, జాన్యూఆరి నెలలు_ 

హేమంత నవు. అనంగా మంసుకాలము. ఈ బుతువ్రులో 

జనులు చలి చేత, మిక్కి_బీ బాధ పడుదురు. 
క స “ మేను వర్త రృుషుళో ఆర్సీ న వరి కోతకు వచ్చును. 

వెసలటు, మినుములు, ఉలవలు, సెనగలు మొదలగు 

సిరులు వెఉటుదురు, 
యా లు 

మాఘ పాల్గునములు _ ఫె బూలరి, వార్చి నెలలు-శి శిర 

బుతువు. అనలా చల్లని బుతువు. జొనుగాని చలి యంతగా 

నుండదు. బుతువు చివర, అప్పుడే వేడి కొంచెము (పారం 

ఛించును. 

వెనుకటి బుకువులో వెట్లిన వెరులన్నియు కగోంతకు 
ఆశి అటి అ (న అజాత వచ్చును. జొన్న. మిశెప, కందిచేనులుగూడ కో(తకువచ్చును 

అవి కోసి (కొత్తగా నూన్రలు చల్లుదురు. ఈనూవ్రలు గహ్మ 

ర్ఫువ్రులో ఫలించును, 

వెద్దవరి, కందులు, (ప ర్తిఇవి పండుటకు సుమారు ఆటు 

మాసములు పట్టును తక్కినవి మూ(డు నాలుగు నెలలలో 

పండును. 

హృశ్న లు: 1, ఉఊడుఫుపరి, కంది, (పత్రి---ఇవి యొష్పుడు వేయా 

దురు? ఎప్పుడు కోయుదురు? 2, శీఘ్రముగా బండు ధాన్యము లేవి? 

8, చును ముఖ్య మైనపర్ష ము లే యేవె పులనుండి వచ్చేను? అందులో నేపరము 

నెట్రారిజిల్లా వారి క్కువ? శే కొన్ని (వ్యరు ధర్మముల, కొన్ని "పాప ౦ంళ 

బుతు ధర ములను జెప్పుము? 5. శరదృతువులో వేయు చెరు లేని” 

6. ఏయే చేలు చివర బుతువులో ఠోంతకు వచ్చేను? ఆ బుతు వేది? 
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మాటలు,.__అీత్స; (గ్రీష్మ ము, ఆపసోపాలు, తెక తెక లాడు, 
విత్తుట, పునాసలు, నాసిక, కలుషములు, మనోహరము, సవ్భు 

దము, దండయాత్ర, 
థి 

10. రామాయణ క థాసం(గవాము, 
రాజీలు, చం[ దవంశ జులనియు నూర్యనంశే జులనియు రెండు 

తెగలుగా ఉన్నారని వెనుకటి వాచక పు సృకమునందు చెప్పం 

'బడియున్న ది, చం్మదనంశపు రాషాలకు చందుండు మూలపురు 

మందై నళ్ల్లే సూర్యవంశ పు రాజులకు సూర్యుండు. మూలపుకు 

ముండు. సూర్యవంశ పు రాజీలళో ఎయ్యూకుండు, మాంధాత, 

రఘువు, దశరథుడు మొదలగువారు మిగుల (పసిద్దులు 
కాని, దశరథపుుతుండై న (శీరాముండు ఫీగందజకంటు గొప్ప 
వాడు. ఇగని చర్మితమే రామాయణము, 
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దశథరథునకుకాసల్య, నుమి[త, కెక అనిముగ్గురు భార్యలు. 
యా ౧ 

కాసల్యకు రాము(డును, సుమి[ తకు లమ్మీణ శ(తుఘ్నులును, 

కైకకు ఛరతు(డును పుట్టిరి, రాముండు చిన్నతనమున నే తాట 

కను చంపి విశ్వామి తుని యజ్ఞ మును సంరథ్నీం చెను. శివధను 

స్సును విజిచి జనకునికూ(తురగు జానకిని వెండి చేసికొనెను, 

రామునకు తగినవయను రాంగానే దశరథుం డతనికి 

పటాభిపేకము చేయ (పయక్నిం చెను. రాముని సవతితల్లి 
౬ ౧౧ 

యగు కైక అందులకు సమ్హతింపక తమకు పూర్యమున దశ 
య శీ 

రథుం డిచ్చిన వరములను ఇప్పుడు కోరుకొనెను. రాముండు 

పదు నాలు గేండ్లు అరణ్య వాసము చెయవలయుననునది మొదటి 

నరము. భరతునకు పట్టాభి సెకను సేయవలయు ననునది 

చెడవవరము, సత్యిబద్ధుండ గు ముసలి రాజు, రామవన వాసము 

నకు అంగీకి రించెసు. 

దశ ర థు:డు పు తశొకముచే మరణించెను. అతనికి అగ్ని సం 

స్మార మొనర్చుటకు ఒక్క_ప్యుతులడె నను దస్గజలేండు. రాను 

లక్ [ము న్ నుండిరి. భరతెశ(త్రుఘ్నులు తాతగారి 

యింటియొద్దనుండి3. వసిష్షుండు ఛరతశతుఘ్నులను పిలిపిం చెను, 

భరతు(డు పీతృశ ర్మ మొనరించిచి(త్రకూటమునకు వోయిపుర 

మునకు వచ్చి రాజ్యము నేలుకొనుము* అసిరామున. గో రెను, 

"రాము డంగీక రింపకి తన సాదుకలనిచ్చి వానిని ముందుంపేు 

ఎం స రాజ్య మేలు మేండుమని భరతునకుం జెప్పి పంపి 

వెను; 

"రాముడు దండ కారణ్యమున అ నేశకబుషుల 'నీవించి వారి 

'యను గహమును పొందెను. అనేక రాతునులను చేంవిమునుణ 
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కష్టముల వారిం చెను, ఒక నాండుళూఠ్పణఖ యను రాక్షస స్తీ, 

రాముని మోహించిజానకిని | మింగుఓకు సిద్ధపడెను. రాముడు 

ఆరాకాసి ముక్కు_ చెవులు లత్మణునిచే కోయించెను. ఆమె 

యేడ్సుసు అన్నయగు రావణానురునితో తనకు జరిగిన పరా 

ఛభనమును గూర్చియు జానకి సౌందర్యమును గూర్చి యి 

చెవ్నెను,. రావణుడు నీతిను హరింప దలంచచెను, సన్న్యాసి వేప 

మున పర్హ శాలకు నచ్చి రామ లక్ష్మణులు చేని సమయమున 

సీతను దీసికొని లంక లోనికి ఎ-తేపోయెను 

"రాముడు భార్నకొటకు మిగుల దుఃఖం చెను. ఆమెను వెద 

కుయేు దథీణముగా బయలుబేజెను. పోయిపోయి స్నుగీవుని 
పట్టనమగు కిష్కీ_౦ధకు ఆతండు లత్మణునితో వచ్చెను. సీతే, 

తకు బోను చేనుండి అక్క_డ పడ 

వై చిన నగల మూటను' rn సు గీవుండు చూచెను, 

er మిగుల అదవపడెను ను గీవ్రనితో నఖ్య మొన ర్చెను. 

సు(గీనుని విగోధియు అన్నయునగు వాలిని జేంచెను, స్నుగీవ 

భటులగు కోంతులచేత అన్నిడిశలయందును నీతెను వెదకిం 
పను. ఆమె గరావణునిచే హరింపయబడి లంకలో ఉన్నదని 

స్పష్టముగా తెలిసి ఆంజనేయుడు సము[దమును డా(టి,లంక 

“శీ వీతనుగాంచి, 'రామము, దక లంక 6 గాల్స్, 

అనేక రాతేసుల. బంపీ, రామునకు నీతావా రను జెవి వను. 

రావణుని. బేంవి సీతను దెచ్చుకొనుటకు రాముడు ేశిం చెను. 

సు గీవు( డ నేకకోటుల కోతులతో రామునకు జూ 

మొన ర్వ్నెను, 
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కుంభ క ర్లుండని, విభీషణుడని రావణుంనకుఇద్దణు తములు, 

సీతను రామునకు అర్పించు ఆతనితో సఖ్యము చేసికొనుమని 
విభఖీషణు.డు రావణునకు బోధించెను. రావణుండు అందులకు 

సమ్మతిం పక విభీషణుని అవ మానించెను. లంకను విడిచి వెట్టి విభీ 

Te (శీరాముని శరణుచోచ్చెను, 

సేతువ్రను కట్టించి రాను(డు స్ముగీవ వభఖీషణాదులతో 

లంకలో (పవేశ్ంచి రావణుని పు(తెమి(తి నే 

వధిం చెను. విభీషణుని లంకకు పట్టాభిషి కుని చేసె 

సీతను (గహాంచి ఆవుతో అయోధ్య కేగి pr 

పట్టా ప కడై చిరం "లను: రాజ్యము చేసి పు తులగు కుశలనవు 

న నళ పల్టాభి యే ఫేకములు చేసి వె కుంళమున : 

భట 

రా నా యణసును వాల్మీక (వాసెను. విశా శ్నామి( తుండూ 

(వాసిన రానూయణనునకు అధ్యాత్మ రామాయణ మని పేరు, 

రామాయణగాథను అనేక కవులు నాటకములుగను; పద్య 

కాన్యములుగను, వచన కావ్యములుగను, పాటలుగను, ద్విపద 

లుగను. వాసిరి. హపందూ దేశమున రానాయణమంతి వ్యా _్తిని 

చెందిన(గంథము మజియొకటి లేదు. 

రామునివంటి నుహావీగు(డు లేండు. భరత సౌమ్మితులవంటి 

తముులు లేరు. సీతెనంటి కాంత లేదు. నుగీవ్రునివంటి సఖుడు 

చేడు, ఆంజ నేయునివంఉి బంటు లేండు. 

పుశ్నలు:---. సుమ తకొడుపు లెవ్వరు? 2. భరతుని తల్లి చసేశేది ? 

త రామునిభార్య పేరేది? 4. తంట తెముసడవికింబంపుట శేమికారణము ! 

త్. భూర్చుణఖను రాముండేల శిషీంపించిను? 6. శిశేనుబొంది శూర్పణఖ 

C-3 
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రమేమిచేశాను?! 7. న్నుగీవునకు నీతమ్మ నగలమూట యెట్లు నచ్చినది? 
6 రావణుని సోదరు అెందఆు? 

మాటలు._యజ్ఞము, అరణ్యము, సట్టాభి పే.కము, వచన 

11. రాబందు. 
కుక్క_7 ని, పిలీగాని చచ్చిన హో దానిని జారి బె టికిలా 

౧ Q_. 

గించి వై తేముగదె ! దానిమాంనమున.తినుటకు అయిదాటు 

విద్దపములు ఎక్కొ_డనుండయో నచ్చి, ఆక; రము చుట్టును 
నిలబడి, చఇంచునులతో దానిని పొడిచి తినుచుండుట కన 
యుందును. మాలపల్లెలకు సమీపనున క్ "బ్బెం చెట్ల మోదంనో, 
తాటిచెట్ల మిందనో అవి కూరుయుండి యుండుటను 
పౌ-చచియుందువు. చెట్లమి(ద (వాలినప్పుడు ఆకులు బేవ్వున 

వంగి చేప్పుడగుటయు వినియుందువు. ఆడపత్వులనే రాబందు 
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రాబందు మాంసాహారి, (పపంచమం దంతటను ఉండును, 

సాధారణముగా కొండలమో(ద గూండ్లు కట్టుకొనియుండును. 

దాని చంచువు వంకరగా కొన చేతి యుండును. 

కాళ్లు బలముగా నుండునుగాని, గోళ్లు గట్టవికావు, అందు 

చేత అద జంతులను గోళ్ళతో తన్నుకోని పోంజాలదు. 
ముక్కున గట చుకొని వోవును. 

దానికి తలమో(దను, మెడమి6దను ఈ6క లుండను. పొడ 

వె న యెజకలుండును. తోక పొట్టి. రంగు నోదుమరంగు., 

రాబందులలో కొంచెము తెల్లఏి కూడ నుండును, రాబందు 

మూసుటకు వికారముగా నుండును. 

అది దాదాపు మూడడుగుల వొడునుండును. 

అవి ఆకాశమున ఎత్తుగా చ్యకాకారమున తిుగు కుండుట 

మక్కి_లి వినోదము గానుండును. కొంతీనజకు 2౩ గాలత్ కొప్పు 
రొోొనినంగాని రాబందు వై "3ెసర లేదు. ఆద బరునై న పడీ, 

ఎంతే saan మృతక ₹బరము నై నను రొబందు 

సులభముగా చూడ(లదు, ఒక రాబందు రాంగానే యెక్కడ 

నుండియా మటికొొని ష్ వచ్చి అక్కడకు జేరును, 

రావణుండు సన్నాసి వేననునవచ్చి నీతా దేవిన తీసికొని 

పోయినట్లు మీరు చేదివియున్నారు. అట్లు సీసికొని వోప్పుముం 

డంగా (తోవలో జటాయునను పటీ రాజము, వానని ఎను 
రొ-ని ఘారయుద్ధము చేసి పడిపోయెను, (శ్రీరామునికి అతియి 
బంధువువ లె పోరోడెను గాన, అతని జాతిపతులకు రాను 

బంధున్ర లని పెరువచ్చెను,. “రాముబంధు”' మొక్క తెలుగు 

చూపమే రాబందు, 
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నృశ్నలు:._.! . రాబంచటే అల చెక్కు డజోా చితివి? 2. అవి యొట్లు౦ 

ఊను? 8. రాబందున కాపేరెట్లు వచ్చినది? 

మాటలు, క ఫెబరము, చంచును, దృఢము, ఎజిక, వినే 

దను, సులభము, పథ్నీరాజము. 
న. 

12* పదాగ పితులు. 
ధి థీ 

(పపంచములోనసి వస్తువులన్నయు మూండు రకములుగా 

ఉన్నవి, గోలి కాయ, ఇనుపగుండు, కజ్ఞనుక ట్రా) మ: మగ కలవి 

గట్టగా నుండును, వానిని ఎంతినొక్కినను చిన్న వికాస. ఆమ 

ట్టుననుంచి నాని ఆకాంసులను మార్చలేము. ఇట్టి వానిని 

ముస పదారము లందురు, ఫఘనజడారములన6౫గా గట్టిప స్తుప్పలు, 

నూనె, పాలు, నారాయి పాదరసము, నీరు ఇవీ పలుచేగా 

నుండి, [కిదోసివ నొకచోట నిలువక పాశిపోపును. ఘన 
పదార్థము ల వలనే, ఇవి యెంతనొక్కినను తక్కువగావు, 

త వ్వెండు నీటిని ఎంతి ఆదిమినను సోలలో పట్టింప లము, ఇని, 

ఆకాంమును నూ(తేము సులభముగా మార్ప్చంగలము. సోల 

లోంబోసిన నీరు సోల ఆకారముగా నుండును. ఆనీచే 

తోట్టలోం బోసిన దొ"ట్లిరూ పము తాల్చ్బును, బళ్లేములో 

పంకజ శ్లైము కు (గహీంమేను. ఇట్టి వానిని (దవ 
పదార్థము మట (ద్రనపదార్థములన నంగా సీరువ లె "కా టౌడు 

వ స్తువులు. 

గాలి, అవిర్ ఇవి కనులకు అగపడవు, వీనిని స్పర్శమువలన నే 

_తెలిసికనం౧లము; రంగును వాసనయు(౫Xలవి క్ "న్నియి.న్నవి 

కాని, తజచుగా లేవు. గాలికి ఒక్క_యాకారముగాని, పరిమితి 
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గాని లేను. బగువుమా[త మున్నది, దిని. టి అడి మును ఒక 
దు 

పణా్ఫామ్". యెబులగ గలము. చిన్నతి వం గాల్ వినతి లోల 
థి = ర 

జోను నమ్మాను, దానినే యొక గసననింన సారి పిం 54 చేయ 

వచ్చును, ఇట్టి వానిని వాయు సాం లందురు, నాయుపదా 

రములనయగా గాలివంటివ స్తువులు. 
థ్ ని 

వన్న ముద్దను కశగించి మూతులు. వేడ తిన కొల 

దిని అది 1దవిఎచి, (పాణశినేయియగును. ఇంకను కా, చినయెషల 

విరివియె ఆవిరిగావూాఅి ఎగసి పోవును. 

శయ చేల పటిచినమెడల చేరుకొని ముదయనగును, పి విగ 
౧౧ D౨ విరి 

వములన(6గా ఏరివి హెచ్చి వెద్దవిఅయినవి. సంకుచిం దుకు అనలా 

ముడుమకొెని చిన్నవి అగుట, “నుక నేండిమివనలన నాభారణ 

ముగా వస్తువులు విస్తీర్ణము లగును. శ్రైత్యిమునలన సంకు 
ని అగ్ర త 

చింమేను, 

జా ప నార్థమే వె మూంకుప్టిసులనోను ఉండసచ్చును.మన 

ము నిశ్యాము ఉపయోాగపజముకొను నీరు సన్, నీటిఅవిరివా 

యుప పః నీరు దవపడాధము, వరు సమము 
గ య్ Cs P 

నికి యావిిివె చేలనిపలకగా ని పౌయుశాఎ వెటికొం చెము 
a... య nn రు 

సీపు ,చింయెడల, దాని అడుసునజలబించువు లెన్నో యే్పడి 
కాటుేముూుడును. నీటికి తగినంతె శై తేషషుంను పష లుగ (వేసిన 

యెడల నీరుగడ్డకట్టి మంచే గును, వెద్దపట్టసములలోను రెయిలు 

బండలోను, వేసగలో అము మంసుగడలు ఇయు చేసిన వే, 
౧ =a G ౧౧ 

మంయేగడ్డలో ఒక విశేవము గలదు, (ద్రవ పదార్థములు 

ఘన పదార్థనులుగా మాటునప్పుడు సంకుచించి, విస్తృతిలో 

తగ్గును. కాని, నీరు మంయగడ్డయగునపుడు విరివలో హేచ్చును. 



88 

మంచుగడ్డముక్క., నీటిలో పడవేసిన యెడల, దానివై ని 
తేలునుగాని అందులో మునులదు. బది వై సంగతి యధార్థ 

మని రుజొవుపటుచును. 
స ఎ్రశ్న్నలు:_ 1; పదార్థము లెన్ని విధములు? 2. (దవపడార్థము లెట్టి వి? 

8 వాయు పదార్థధర్శ్థ ము లేవి ? 4. వేండిమినలన భునపడార్థము ెట్టినన్వ వు 

లుగా మాటును? 5. శై త్యమువలన వాయుపదార్ట్ము లెట్టిప దార్థ్యము లగును? 

6 గేనిసలన సస్సు వులు వి నీర ములగును? 'ేనిపలన గుదిసిపోవును? 7. మంచు 

గడ్డ నీటిలో చేసినయెడల మును(గునా + లేలునా ? 

మూటలు, స్పర్శము, పరిమితి, (దవించు, వి స్త్రీర్ణ ము, 

విస్హృతి, నంకుచించు, భున పదార్థము, (దవపదార్థమా, వాయు 

మార నునా 
థి 

13. ప్రభువు బానిస. 
సంతలో ౫.శువ్రులను అమ్మి కట్లు పూర్వదినములలో మనుజు 

లను విికయింయ్ దురావారనుంజెను. బలవంతులిగ వారు 

బలహీనులవై న్ డెత్తి వారినోడించి వారిళోని స్తేసురుమ 

లను ఇభ నిగాగా౧ నీషికొని బకౌటులో కూర లమి్మ: ప్రత రులకు 

విం ౧చుము.డెడివారు; ఇట్టి భయంకరముగు అచా౭మిప్పుడు 

(పపంచమున దాదాపుగా అన్ని చేశములందును నశించినది. 

ఆది? ములలో ఒక(డొక వానిసవానిని గొని వానిచే సేవ 

చేయించసుకొను మేండెను. ఆ౨హోొనిసవాండువిభేయుండుగను మంచి 

వాండుగను ఉన్న క్రేయుండి, ఒక నాటిరా(తి తెన(పభునికి తేలి 

యకుండ లేచి కొంత సొమ్మును దొంగిలించి వాణీపోయెను,. 

వి శేషసనమిచ్చి వానిని గొనియుండుట చేత వాని నెట్టయినను 

తిరుగ  బళ్బ్యక్"నవలయునని యెంచి (పభువ నేకజనులను అనేక 
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స్థలములకు పంచెను గాని, వానిపాడను వారు గాన లేక పోయిరి. 

వానిని వెదకుటకె. తుదకు. దా నేబయలుబెటెను. క ష్టపడియొక 

దూర జేశములో వానిని బట్టుకొనెను. 

కాని, వాండిప్పుడు వానిసవలె లేడు. మంచి దుస్తులను 
గట్టుకొని వేషము మార్చియుంజెను. ఎట్లున్నను | పభువు వానిని 

ఆన వాలుపటి చేయిపటుకొని “సిన నాబానిసవు. వమునయూరు 
6౬ అలు 

పోదము రా! అని గద్దిం చెను. 

ఆభానిస య(యయామాటలు విని మిక్కిలి కో పముతో “రీ 

తుచ్చుండా! నీకు నేను చానిననా? అంత కన్నులు నెత్తికి వచ్చి 

నవా? నాబానివవె, నా కాళ్గుగడిగి, సేవచేసిన నీవు నాశ్మేపభుం 
Qa (a2) 

డవని పలుకుచున్నా వా! మూడు | ని న్నేమిచే సెదనొ యని 

కన్ను లె చేసి యటు చెను. 

అంతలో అ నేకజను లక్క_డం జేరిరి. బానిస వాని వేషభాషలు 

చూచి వాండ్నేపభుంజని జనులు కొంద అనుకొనిరి. పాపమా 

(పభువేమిచేయంగలడు ? దూరబేశములో. దనగారవమును 

సత్యమును ఎతీగినప* శెవరున్నాగు? బానిసను నదలి వెచుట 

కిషములేక ఆయూూరిగోని న్యాయాధిపతియొన ఫీర్యాదు 
లు 9 ది 
న సున 

“వీయ నాబౌనిస' నాని (పభువనెను. *“వీయ. నాహానిస' 

యని బొనిసయ నెను, న్యాయాధికారి యెవని మాటలను నమ్ము 

గలడు? ఇద్దణకునుగూడి సాష్వులు లేచు. 

అంతిట న్యాయాధికారి వారినిద్దణిను ఒకో కిటికీ యొద్ద 

నిలువ. బెట్టించి "మడలను ముందునకుంబెట్టించి (కిందకి. పూడుం 

డని యాజ్ఞాపిం చెను; వా రఘ వం! 
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అప్పుడాతండు తలారినిబిలిపించి వారి (పక్కను నిలువంబెట్టంచి 

“తళుకు మనునంతలో నీచేతనున్న కత్తితో వీరిలో బానిస 
వానితల నజుకవలయును”” అని బిగ్గరగా వాని కాకర చనా, 

(పభువ్చు తనతలను కదడలుపనే లేదు. బానినవా'డు తనతలను 
"వెనుకకు లాగుకొనెను. న్యాయాధి కారి బానిసను కనిపట్టి 

వానిని (పభువున కిప్పిం చెను. 
సక్స లు;:.1. బానిసవాండు నమ్మక ముగ నున్న క్లేయాండి యేమి 

చేసెను ? 2. (పభువు బానిసను బట్టుకొన్న తరువాత చానిస యేమనెను ? 
8. (పభువెవ(డో బానిసయెపండో నా బ్రయాధి కారి యెట్లు కనిప్రైను ? 

మాటలు,.దురాణారము, విధేయు(డు,ఆన వాలు, గద్దించె 

ను,తుచ్చు(డు, వేషభాపలు, గార వము, సాశ్నీ, గవాతుము,తలారి. 

14 వరిచేనుః 
మొదటి ఖా గ ము. 

నీటి వసతిగలిగి, విశేషము గడ్డిపట్టని మళ్ళను జూచి యెగును 
చేసి శెండుమూ(డు వానలు కురియ.గానే ఆకు పోయుటకు 
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ఆనుళ్లను మె త్తగాను గుల్లగాను దున్నుదురు, నేల మెత్తగా 

దున్నుటవలన గడ్డి పట్టదు, "లేము ఆటజీసోవకుండుటచే, ఆకు 

ఏపుగా వెరుంగును.. చల్లినవి త్రినములు వీజుపోవక అన్నియు 

ములమను. 

ఆకుమళ్గు చేక్క.(7ా దున్నిన పిదప నుంచి విత్తనములు 

తెచ్చి ఒత్తుగా చల్లుదురు. ఆకు పోయుటనలన మొక్కలు 

దట్టముగా నుండునుగాన. నడుము గడ్డిపుట్టంజాలదు, కొంచెము 

స్థలములో నే పోయుదురుగాన, ఆకును ఎక్కున జాగరూకతతో 

వెంచుటకు వీలుండును. మొదట ఆకుపోని. తరువాత, దానిని 

'ఉడ్బినయెడల "మొక్కలు [కొ త, వేరులు పోసికొనును. చేను 

బలముగా పెరుగును, పంట అధికముగా పండును, 

ఆకు వెరుంగునప్నటికి వెద్దవానలుకురిసి వజదలువచ్పేను, 

నీరు పొల నుంతకునుబెట్టి, ముళ్లు దమ్ముుచేయుటకు (పారం 

భింతురు. ఆకును శ్లకుం గట్టిన నీటిచే నేలఅంతయునానును, అందు 

చేత ఆకు సులభముగా ఊడందీయవచ్చును. పొలమునకు ఎరువు 
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చేసినను, చేయక పోయినను, తటీ తప్పక యూడుపు చేయవనల' 

యును, కాలమునకు, ఊడై ్పైనచేలే పూర్ణ మైన పంటనిచ్చును. 

కూలివాం[డు, అకుతీనిక టలు కట్టుచు, మడిలోనే యుంచి 
వేయుదురు. నుజీకొందటు ఆకట్టలను, ద మైన మ ళ్లలోనికి దీసి 

కొనిపోయి, యేడెనిమిది తుం దకారమున ఒక్కొక 

మొక్క_ ఉఊడ్బెదరు. 

ఉఊడ్చినకొలంది కాలములో నే, మొక్కలు వేరునాటు కొనును, 

ఊడ్సి నప్పుడు కొంచెమువాడినట్లగ పడినవి ఇప్పుడు అకుప చ్చపడి 

మూమేటశెంతో ఇంపుగా నుండును. గాలికి చేనంతయును, 

సౌగనుగాపడుచము లేసుచునుండును. అప్పుడదిచిన్న యలలతోం 

గూడిన సము[దమువ లె సుందరముగా ఉండును, 

అప్పుడప్పుడు నిలువనీటిని పల్ల పుము శ్లమిోా(దుగా ముటుగుడు 

కాలువలలోనికి విడిచిట్టి కొం త్తనీటిని బెట్టుదురు. ఆనీటిలో 

నున్న పదార్థములను చేనుదీసికొని, మజింతి బాగుగా వెరుగనను, 

వరియాకు ఉఊోడ్చిన నెల, నెల పదిరోజులకు చేలిళో అక్క 

డక్క_క గడ్డి బయలు దేజును, ఆగడ్డిని ఊడదీసి వి జవేయని 

యెడల కొంత బలమును అద దీసికొనును, “నుక సస్యముగు 'గుగా 

ఫలింపదు. ఈ గడ్డి మొక్కలను. ఊడ లాగి వేయుకు కలువు 

తీయుట ప అది యు క్షశాలములోనే చేయవలెను. 

అట్లు చేయక వరి మొక్కలు కనుపులువేసి చిలుపొట్టలతోనున్న 

ప్పుడు కలుపుదీయుటకు చేనిలో (పవేశించిన యెడల చేను 

వితిగి ఫాడై పోవును. 

ప్రశ్నే లు: ఆకు మెట్లు బలపఆుపవఐ లెను? 2. "నేల మెత-గా 

నువ టపలన లాభ మేమి? 3. ముందుగా ఆకుపోసి, గగాయాకును విడందీసి 
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యూడ్చుటవలన బోజన మేమి ? 4, ఆ కెట్లూడ్తురు? 5. పొలమునకు( 

(గొతనీరు కట్టు చుండుటవలన లాభ మేమి ? 

మాటలు. వసతి, ఎజువు, తేమ. బీటుపోనుట, వజద, 

తటి, ఇంపు, అల, ముబజుగుడుకాలువ, చిజువొట్ట, సస్యము, 

15. వరిచేనుః 
రెండవభాగము, 

కలుపు దీసినతరువాత కొన్నాళ్లకు చేను ఈని, వెన్నులు 

వేయును. వెన్నులలో గింజేలు పాలు పోసికొని ముదిరి గట్టి 
పడును, ఇప్పుడు వరిపొలము చూచుట కెంతో యందముగా 
నుండును. ఇంతకుముందు వట్టిదిగా నుండి విజ్ఞపియ చేను ఇప్పుడు 

నిండు కంకుల భారమున, గర్వరహితు. డై సంపన్ను నివ లె 

న(మతే వహించి యుండును. 

ఇంతట వానలు వెనుక బట్టి, నీత కాలము (పవేశించును. 

చేలుపండి పచ్చేగా నుండును. ఇట్టి సమయమున చేనిలో 

నీ శంతమా[తమును ఉంపక తీసివేయుదురు. కాలయాపనము 
చేసినచో క ౧ఈలనున్న గింకోలు రాలిపోవును గాన, వై రుకోసి, 

పనలుగా వేయుదురు. రెండుమూండు రోజులు మంచేునందడిసి 

యెండకు ఆతటిసపిడప, జనలను కట్టలుగా కట్ట కుప్పలుగా 

వేయుదురు. 

కో(తలు కోయున ప్పుడు కూలీవాం (జెంతో ఉల్లాసముతో 

చేక్క_నిపాటలు పాడుచుందురు. 
కాపులకు తీరుబడి యెనప్పుడు కుప్పలు నూ రు, చేసిన 

కప్పలను పడం[దోసి యెద్దులను, పోతులను బంతులు కట్టి 
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చానిచేత | తొక్కింతురు. ఇట్లు చేయుటవలన కంకులనుండి 

వడ్డు విడిపోవును, కుప్పలునూర్చునప్పు?ఏ 

కూడ పాటలు పాడుదురు. సాధారణ 

ముగా నెన్నల రా|తులందు నూ రురు, 

నూర్చిన ధాన్యమును ఎగుర(జబోసి, రాసు 

లునేయుదుకు, ముందు వి త్తనములకును 

సం౦ంవత్సెర | గాసమునకును, ఖర్చులకును కావలయు ధాన్యము 

కాక్, మిగిలినపంట అమి వేయుదురు. వి తనములు పాడె 
అజాన్ టా 

పోకుండ, పురులుగాని, ముడియ కట్టలుగాస కట్టి మిక్కిలి 

జాగరూకతతో చాంచెదరు. 

వట్టిగిడ్డిని ఒక చేట మేటిగా వేసి, సంనత్సరము పొడుగునను 

పశువులను మేపుమందురు. 

వై ని చెప్పినట్లు వరినూక్సి పండించుటయే శాక, వెదచేలి 
a ౧m ౧M 

కూడ పండింతురు. వితులను సలుచేగాచలి క మొలచిన మొక్క 
en య 

లను అక్క..డనే నెరుగనిచ్చి, పండించిన పంటను వెదపం-ట 

అందురు. నీరు వెట్టుటకు వీలు లేనంత మెరక ౫౧'నున్న పాల 

మందును, నీటిముంపు విశేషముగా నున్న పొలమందును వెన 

చల్లుదురు. వెదిచేనిలో ఒకి చోట ఒత్తుగాను, మజీయొక 

చేట సలుచేగాను మొక గ్రాలుండె సచ్చును, కొన్ని వి త్తెన 

ములు మొలవక పోవమ్సేను. కనుక, వెదచెను, ఉఊడుపుచే 

నంత పంట వండెదు. 

స్రశ్నలు:---1. పండిన చే లెట్టుండును? 2. పరికుష్పల నెట్లు నూర్మెద 

రు ?+8.విశ్తనము లెట్లు దాంవెదరు!? 4 వెద చే నూడ్చు చేనిషలె( బండునా ? 

పండదా ? ఎందుచేత ? 
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మాటలు. భారము,న([ మతవహీంయేట, కాలయాపనము 
చేయుట, ఉల్లాసము, రీజ్రబడి, బంతి. 

16. అది మాపనిగాదు. 

ఒక యూరిలో ఒక భాగర్ణవంతు డై న కాంపుండెను, అతని 

కచేకులు నౌకరులుగ~లరు. అతండు ఫాల డబుగలవా(డు;గనుక్, 

ఎక్కడకు వెళ్ళినను సవారియెక్కి_ పోవుచుండెడివా'డు. సవారి 
మోయుటకు నెలజీతములిచ్చి కొండలుబొ్యూలను బెట్టుకొ నెను, 

ఆవు లతని క నేకములు గలను. అందుళో ఒకదాని దూడ 

మిక్కి. యందమైన?. కా(పునకు దానివె ఎంతో వుక్కువ, 
ఒక నోడు అడి కనంబక లేదు. అందుచేత, అతిని "కేమియు 

తోంపేకుండెను. 

ఇతర సేవకు లేవా పనులమో -ద నుండుట చేతి, దగ్గణనున్న 

బోయిీాలను బిలిచి, సాగు చుట్టుపఫట్లనున్న (గానుములకుం 

జోయి టిపోయిన ఆవుదూ?౫ను వెదకి తీసికొనిరంజని 

చె వ్పెను. 

పూరిలో నొక వాగరుయటోతు “అయ్యా |! మోరు 

మాకు జీతములు సనారిమోాయుట కిమ్సేచు, ఇపుడు దూడను 

వెదకి తీసికొని రమ్మనుచున్నా శేమి ? అది మాపనిగాదు” అని 

జోవాబిచ్చెను. తక్కిన బోయీ లీవెడసరపునూటలకు లోపల 
ఎంతో నొచ్చుకొని నప్పటికిని, ఏలాగుననో (శ్రమ తవ్పిపోవును 
దా యని ఊారకుండిరి. 

అంతట కాంపు నూాబునాటాడ లేదు. కోపపడిన కైనను 

గనంబడ లేదు. చేటాలున లోపలికింటబోయి, భోజనముచేేసి, 



దుస్తులు వేసికొని యంతడు “ఎవరక్క_డ బోయీలు? త్వరగా 
సవారి దీయుండు"” అని చెవ్పెను. 

తెచ్చిన సవారినెక్కి_, లోపల(గాన్ని పదార్థములుంచుకొని 

“యెత్తు” డని చెన్సెను, 

బోయీలు సవారిదండెలు బుచేములమో(ద పెట్టుకొని 

“మొక్క_డకు, బాబూ?” అని యడిగిరి; 

“ఊరి చెంతనున్న చిట్టడవిలోనికి” అని అతిశాంతముగా 

(పత్యు త్తర మిచ్చెను, 

కాలము వేసవి. జౌముపొ ద్దెనను ఎక్కలేదు. బోయీ 

లింకను గంజి (తాగలేదు. వందలకడ రావయ్చునని సవారి 

మూలుగులు మూలుగుమే వడివడిగా పోవుచు డిరి. 

మెళ్లు వెళ్ళీ రి. కోసులు నడచిరి. వెనినెత్తి నూా(డుమున్నది. 

అతి దావామవుమున్నది. చిట్టడవిలో (తాగుటకు నీశ్లెక్క_డ ? 
-ఎంకదూరము పోయినను “ఆం౮ప(డు” అనడు. బోయీలకు 
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ముచ్చెన్ముటలు పోసాను. నాలుకలు విడుచేలు గట్టుకొని 

పోయెను, కాళ్లు వడవడ వడంక సాగెను, 

అప్పుడు సవారిదింపి, వెనుకటిబోయియే యెదుటికి వ 
“మహా(పభూ ! మేమింక సవారిమోయలేము. చేచ్చిపోవుటకు 
సిద్ధముగా నున్నాము. మో శేపనిమి(ద వచ్చితిరో, మేమెక్క. 
డకుబోవలెనో సెలవిండు” అని యడి”ను. 

“నేను దూడను 'వెదకవచ్చితిని. అడి దొరకుదా(క వంటికి 

బోందలయుకొనబేదు. నావంతు దూడను వెదకుట; మోవంతు 

సవారిమోయుట, కాదా ?'' యని కాపు జవాబు చెప్పెను. 

ఇదంతయు. దమ వెంచెతనముయొక్క_. ఫలితమే యని 

తెలిసికొని, అంపలు వాయింహుకొని, “క్షు మింపుండు, బుద్ధి 

వచ్చినది” అని బోయీలందబటును ఏడ్చిరి. 

కాంపు వయగలవాండు. ఇంతిపజకు వచ్చునని మొదటనే 

యెబజుంగును, లోపలం బెట్టిన అన్నమును, మజ్జిగను, జోయీల 

కిచ్చి. కొంచెము సేపుండి, సవారివెనుక కు. బట్టంచి యింటికి 

బో మెను. 

దూడియెక్క_౫నుంగి యో తిరుగవచ్చి పశుశాలతో(దూ ణెను, 

నృశ్నలు:_ |. కాంపు బోయీలతో మొదట చీమని చెప్పెను ? 

2. వారిలో నొక (జేమునిబదులు చెప్పెను? 2. కాంపు సవారిలో ణెట్టుకొనిన 

వస్తువులేవి ? ఏల పెట్టుకొనెను? 4 బోంయాల పొగరుబోతు ందనమూన 

శీమిశికయయ్యెను! 5, ఈపారఠరమునకు “అది మాపనిగాదు ఆరి యేల 

సేరుపచ్చెను?! 

మాటలు:-._మక్కు_వ, వెడసరపు మాట, దండె, _పత్యు 

_త్తరము, లెంపలు, పశుశాల, 
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Zs జిలా. 
౧౧౫ 

పరిపాలన చేయుటకు వీలుగా, నున చెన్న రాష్ట్ర్రమును మండ 

లములుగా విభజించినారు. క మంసబంములను జిల్లా దురు. 

ఒకొ_క్మజిల్లాలో పరిపాలన శాఖలు నె ౧ట్టు- ౨ నేన నము 

ఉండును 

మనరాష్ట్రమునకు వై వెయధ్కారి గవ రు. గవర్నరనంగా 

ఇంగ్లీషు భాషలో పరిపాలకు- డని అర్థము. 

జిల్లావె యధి 5 "రిని స ల్ల్్టోరు అందుకు. క ల్లెక్షగనయగా 

వివిధములె న పన్నులను వసూలు చేయించు నత (డు, 

ఈయన స పలు సూను వారిశోనే కాక, 

దోషులను దండించు వారిలోను ఉన్న తాధి కారి; కనుక ఆతని! 

“డిస్టింప్ట మేజిన్లే సఖా. అనికూడ వేరు, 

ఇదియుంగాక్ ఆడవులపరి పాలనలో గవన్ననునకు (పతి 

నిధిగానుండి వ్యవహరింయును, అందుచేత అతనిని.గవన్నరు 

గారి ఏజెంటు _ అందుగు, 

(పజలవలన చిల్లగపన్నులు రాని ్న పుచ్చుకొని వానిని వారి 

సౌఖ్యమున నకై యే వినియోగ పజుతురు. ఇట్లు జేమచేయు 
మొంత్తనులన “లోకల్భండ్సు? అందురు. వానితో గోడ్లు వేయిం 

తుళు. వంతెనలు నట్టింతురు. చిన్నచిన్న అయో మార్లములు 

(కెయిలోండ్లు) వేయింతురు. వె ద్యశాలలు - (హోస్పిటలులు) 

పార శాలలును వెట్టంతురు, బాటసారులు బనదిగుటకు, వ. శాంతి 

శాలలు_(శెన్గుహోనులు) కట్టింతురు,.ఇంకను ఎన్నోయుపరొూగ 

కరన్నులే న పనులు చేయింతురు, 
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(పజల ఆభ పాయమును బుచ్చుకొని యా లలు 

వ్వయపటుకుప, అట్టి యభఖ్మి పాయమునిమ్ళు (పజాసంఘములు 

యూనియనులనియు, తాలూకా బోగులని 5, డిస్తింక్టు 
న 

బజోగలని ఛా - జెప్పంబడును. అని టికి వెది డిస్త్రికుబోర్డు. 
oa > pee 9/6౨ Gs 
MNEs. 99 లాలి ఆయు 9,౫ దాని ప. డు ఉస్తీం నుం ను (వెసౌంటు, 

బ్రిభాభోని వెదవెనపటనసములలో ఇట్పిస్యాగం త పరినాలనము 
౧౧ ది దిటు లు 

కికొను సుఘమును _ మ్యునిసిపాలీటి-.యందురు, గానిళో 

ముఖ్యుండు, చెయిర్భ్మనా. చెయిక్మను ఆన (7౯ అ(గాననమునం 

దుడుకు, 

వ తపమును ము సక చంట పవ ని,ఆవీ,శుపటి విమర్సిం డిస్త్రీంస్టము ఎయు GER మేదస్ట్రట్లవ ని, 'ప్పీళ్షు పట్టి స 

చుటక"*ః జలాడడ్ యు డును. నీవిల( నవహాుములు పరిష్కరింయు 
గు బ్ర ఎనీ 

న పుడుఆతని రోడిస్ట్రర్టు ఒఎల్జడ్డ్ యనియు (కమినల్ న్యవహాఎములు 
అు/౨ 

పరిశీలించే నపుడు ' సెష్టన్సు జడ్జ్ 'యని యు అందుగు.జడ్ట్ అనంగా 
న్నాయాధికారి.జడ్ పోదా క లెళరుహో గారు తిక్కు_వకాదు, 

భి బే యలు 

ప| తిను వసరుచేయు స బెజస్తాాగ కు వె యధికారి బ(తెఘులు తకు గు యు నె న (ని యధథి 

జిలా రెజిస్తాంరు, అతినిని “వెస్టిష్ట "'జినాారు"* అందురు. 
౧౧ లు) బ/బ లబ/ 

జిలాలోని అటవీపరిపాలనాధికారులలో వెద్దాయనను - 

డస్ట్రిస్టే ఫారెస్టు ఆఫిసను' అందురు, ఫారెస్టు అనగా అడని, 

ఆఫీసరు అనయా ఉద్యోగి. 

రోడు, వంతెనలు మొదలగు లో] ల్ఫండు పనులను జే చెడు 
౧౫ 

"వి యధికారి, లోక ల్భండు ఎింజినియరు. 
౬ 

లు 
'డెంటూు, సూపరింబుండెంటు అనగా బరీకీంమే వై యధథికారి, 

C—4 

టపా" క ్చీరీలను బరీవీంయు త్రషత్రార "గ సల్చూపరిం కుం 
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అతని యధీకార మ ల జిల్లాను దా(టియునుంగవచ్చును. 

జిల్లాలోని పోలీసు వారి వైయధికారి, డిని సిక పోలీను 

సూపరింకుం' సెంటు. 

వైద్య శాలలను బరీశీంచుటకును, విషూచి మొదలగుఅంటు, 

రోగములు పుట్టిన ప్పుడు తగిన యేర్చాటులుచేసీ _పజారోగ్య 

మును కావాడుటకును ఒక “డి; నస మెడి! ల్ అండు సేనిటరీ 

ఆఫీసరు" ఉండును. మెడికలాఫిసరనంగా వై ద్యసంబంధోదో్యోగి. 

చీనిటరీ ఆవఫీనరనంగా ఆరోగ్యరయకుం డై స యుద్యోగి. 

(కిందిపాళ శాలలో విద్యబాగుగా చెప్పుచున్నారో లేదో 

అప్పుడప్పుడు పరీశ్సీంచి. చూచుటకు జిల్లాకొక పరీతకుం 

డుంకును. ఉన్నతిపాఠశాలా పరీతుకునకు (అనంగా ఇన్సర్ట్ 
రునక్రు స సహాయు(డుగా నుండును గనుక, ఆయన నను “అస్సి సెంటు 

ఇన్సృప్రే అందురు, ఇన్సె్పెన్టరు అనగా బరీతుకుండు. అన్ని 

సెంటు అనగా సహాయు(డు, ఈయన,[కిందం గూడను ఉప 

న. లుందుగదు, 

వైని జెప్పిన, వెద్దక చ్చేరీలన్నియును సాధారణముగా జిల్లా 

ముఖ్యపట్టనములొ' నే యుండును, 

పృశ్న ల సు! ట Br ముఖ్యమైన పరిపాలన శాఖలను, వాని 

చె యధి SADE 2, కల్లెక్స రేయేపనులు చేయును? 8. వెద్యశళాలల 

చని జిల్లాఅధికారి యెవరు? 4, ఎంజినియ శేయేప నులుచేయును ? 5. లోక 

లృండ్సనంగా "నేమి? 6 వాని నెట్టుపయోగింతురు ? 

మాటలు.---వినిరరాగపజమేట, అయోమార్షము, వి శాం 
తిశాల, అధ్యక్షుడు, స్వతం( తపరిపాలనము, , అగా3ననము, పరి 

వ్కరించు, హోదా, అంటురోగములు, _ విషూచి, అవ్పీలు 

ఉపపరీతుకుండు. 
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18. రాజు, కాంపువానికొడుకు, 
ఒకరా పొక ఛభయంకరవముగు రోగము చే బాభపడుచుండెను, 

ఆకోగముఇట్టిదని చెప్పుట మిక్కిలి అస సహ్యాముగనుండును గనుక 

చెప్పకుండుట'యే మంచిది. ఏమవ్రాకొన్ని లత్ణములుక ల మను 

జిని చేదుకిక్టు తెచ్చి దానితో చికిత్సచేసిన యెడల రోగము 

కుదురునని కొంగటు వైద్యులు చెప్పిరి, ఆలవణములు కల 

మనుజునింబట్టి తీసికొని రండనిరాజే భటుల కాజ్రాపిం చెను. 

ఒక కాంపువ”ని కొడుకునకు ఆలతీణము _.లుండెను. వానిని 

భటులు పట్టుకోని రాజునొద్దకుం గొనివోయిది. ఆవిల్లవాని! త్రల్లి 

దం[డులుండేరె, వారు తవు కొడుకువానన కొొప్పకొందు రా ణి 

కాని, రాజు, వారికీ వి శేషధనమిచ్చి ఒప్పుకొనం జేసెను ! 

ఇక్క_డకు తలి దం[డులొప్పుకొనిరి! ఇక ఒప్పుకొనవలసిన 

వాండుపట్టననులోని న్యాయాధికారి. ఆతని ఉ త్తరువు లేకుండ 

ఎవ్వనిని చంప(దగదు. “రాజుగారి (వాణమును గా పాడుటు 

కాతెని జనులలో ఒకని పాణమును దీయుట న్యాయ మే” యని 

న్యాయాధి రి యు త్తరువుకూడ ఇచ్చెను. 

ఈ అవశిష్టముకూడ తీటీనది. ఇయ అభ్యంతిర మే మున్నది 

తలారి, గండగొడ్డలి చేతంబుమ్సేకొని ప్ై వాని తలనబుకుటకు 

వుగా ను౦డెను, ఆచిన్న వా(డు ఆశాశనువై దృష్టి పఅివీ 

సదీణోా మెల్లగా గొణయకొనుయ్ తనులో తాను నన్నుకొను 
చుండెను. రాజీ అతనియాచి “ఏమిగొణ.౫కొను నుంటివి? ఇటి 

ఆపదలో న వ్వెద వేమి” అని యడిగెను. 

“ఆపదలో బిడ డలు తల్లిదండ్రుల అండ. జేరుదురు, తమకు 

జరిగిన అన్యాయములను తప్పింపుముని జనులు నాయ్యాధిపతి 



ర్ని 

యొద్ద వీ ఫస. చెసికొంఏరు నాతల్లి దండ్రులు నీచమైన ధన 

స్ట. అవేవీ.చినన్నుం బేంపుటకంగీకరించిరి. న్యాయాధిపతినా 

చాన మిగుల త మని *_తృగవుకూడం జేసెను. పోనీ ! 

రాజుతో నుససి.-సకొందూనన్న నన్ను. జోంపి ఆతడు (బదుక 6 

దలంఘయుకొసనియు=చోను. ఇట్టి స్థితిలో “ఆహా ! పరమాత్తు:డా ! 

నీకంచు దిక్కు నుజెన్యరును లేదు కదా! అని యసుకొనుమే 
ఏడున జాలక న వ్వుచుంటిని”” అని యాత (డు బదులు చెవ్పెను. 

రాజు ఈమాటలను విని కనుల నీరు వెట్టుకొని “ఐక బుద్ధి 

మంతుడు చేచ్చుటకంకె నేన జేచ్చుటయే మంచిది. అతనిని 

వదలి వెట్టుయు” న ఖటుల కాజ్లావీం చెను, ఆచి వానిని బుజ్జ్ఞ 

గించి ముద్దు మ్య్టెకొని గొప్ప బవుమవతులిచ్చి పంపర సన్ను 

దై వకెటాతు నున జఒగవారము దినములలో రాజునకు ఆ 

వ్యాధి కుది రెనశéీ, 

ప్రశ్నలు: టి 1. తోగమెట్లు కుదురునని రాజోతో వె ద్యులువెస్ప్కి, 

2, కొడుకు న్ఫుతికి. దగ్గిదం[డులెట్లంగీకరించిర? 8, న్యాయాధికారియేమని 
యు త్తరునిచ్చెను? 4 బాలుండు గొణలగకొనుచుండలా, ర"జేమనియడి ౫ 

ను? 5. బాలు. డేమనిచ ప్పేను? 

మాటలు;-_-లత.ణము, చికిత్స, రాజభటులు, న్యాయాధి 

శారి, గండగొడలి, ద వకటాత్సము. 
G a 

19. తోంజేలు. 
కుక్క యును, నక్క. యును, తోండేలును ఒక్క_.బాతి బుంతు 

వులు. నెంపుకు తోడేలు కుక్కవలె మొజుంగును, 
తండజేళ్తు సాధారణముగా భూగోళమునందు ఉత్తం భాగము 

నందుండును, ఆ(వీకాయందుం గాని దవీణపు అమెరికాయందుం 



ర్తే 

గాని తోండేళ్లుగాన్పింపవు, మన దేశమునందు హివువత్పర్వత 
మునకు దకీణభాగమునందుం గలవు. పశ్చిమసము[ద_ తీరము 
నందు తోండేలు లేదంట, 

రొండగువాలలోం.గాని, చెటుతోజ్తలలో గాని, పడిపోయిన 

చెట్ల మొదట బొజీయలలోంగాని, తో డేలు వాసస్థానము 

వఏర్పజిఘుక్ "నును, 

అది సుమారు మూ(డడుగులు పొడువుండును, ఒంటరిగా 

గాని జేతలుగాం గాని "రేయంబగళ్లు నంచరించుమెండును, 

శీత కాలమున తో జేళ్టు గుంపులుగా దిగు ముండును, 

తోం డేళ్లు వీజికి జంతువులైనను ఆ(కటిచేత నకనకలాడు 

నప్పుడును, గుంపులుగాంగూడి గుజ్ఞములు పశువులు మొదలగు 

వెద్దదంతువులను బట్టుకొని చోంపునప్పుడునుు మిక్కిలి. తెగువ 

గలిగి యుండును, 



ఫ్ర్4 

తోడేలు మిక్కి_ల్మ కూరజంతువు. గుంపులు గూడి వందల 

కొలది లేళ్ళనుజంపి, కొన్నిటిని అక్క_డక్క_డతిసి మిగిలిన వానిని 

ముట్టక యే వోవునంట. 

ఒక్క. తోంజేలుండినను, ఎన్నో ఉన్నంత కోలాహాలము 

చేయును. ఒక నాయుఒక మార్గన్గు(డు సాయంకాలమున తో (డేటి 

కూత ని చె క్రైక్కి. కూర్చుండి న్ు. రా| తియంత యును ఏంబది 

తో డేళ్గుం కిన సా ఎంత అల్లరి చేయునో, యంత యల్లరిఆయొక 
త్రోండేలు జేసివది. పాపము ! చాటసారిరా[(తియంగెయు నిద 

లేక గడగడవణశుచు చెట్టుమోందవే యుండి (ప్రాణము 
దక్కి_౧చముకొ నెను. ర్యాతి అల్లరిచేసిన తోడేలు రెడుమెళ్ల 
దూరమున నున్నదనియు, అదియొక్క_ మే యున్నదని యు, నటు 

నాండుదెలిసీక్ న్నప్పుడు వానికి మిక్కిలి ఆశ్చర్య ము గలిగెవు, 

తోడేలు మిక్కిలి వడిగా పరుగె త్రిజంతువులను బ్య క సును. 

తోడేలు నః (౧-వల టక్కి_రిజంతును. వేంటటకాం[డ తలో! 

బడక్ర' తప్పించుకొని పోను చుండును, కర్శముళాలక పట్టుపడిన 

పక్షమున, చచ్చినట్లు పడశియుండి సందుదొరకంగానే వాంతి 

పోవును, 

అది లేళ్లను, గాశవిల్లలను మేశపిల్లలను జేంపుకొనితినును, 

పల్లెలకువచ్చి అప్పుసిప్పుడు మనుష్య శిశువులను ఎ త్రికొనిపోయి 

తినును. ఆశ టి చేత కాధపకుచున్నస్పుడు చిక్టైలుక లను, కప్ప 

లను, చెట్ల మొలక లనుగూడ తినును. రెండు మూంయడు కలిసి 

కాని మనుష్యునిం జేంపవు. రష్యా దేశమునందు బాటసారులు 
అనేకులు ఏంేంట తోం జేళ్లకు ఆహారమగు మేందురని చెప్పు 

కథ. లనేకములు గలవు, 



ర్ల్ 

సృశ్న లు:.__1. తోం లేజాతిలోనిజంతువు? 2. అ దెక్క_ డనుండును? 

8. అ దెట్టిస్వ భావము గలజంతువు? 4. అదేవి తినును. 

మూాటలు;--- తెగువ, (కూరజంతువు, కోలావాలము, బాట 

సారి, సందుదొరక(గానే, 

20. పావురములు, గువ్వలు. 
మొదటి భాగ ము, 

పావురములకును గువ్వలకును భేదము అంతగాక నబడదు, 

శెండును ఒక జూతిలోనివే. గువ్వలు అడవి వాపుగములకు ఇల 

చేరువగానుండును. కాని పావురములకంశు చిన్నవి. ఎజుకలు 

ఎక్కువ మృదువుగానుండును, డేగలకు సాధారణముగా దొరక 

నంత వేగముగా ఎగునును. వర్షము థూసరవర్లము. థూసర 

వర్ణ మనగా బూడిదరంగు పావురములను వెంచినట్లు గువ్వ 

లను తజముగా వెంచేరు, 
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పావురము అంగ మెన పశ్న్సలతలోనొక టి, వంచన నాలను 
QQ. 

గానుదును, మెడసోగగా,సుండరముగాను అను, తలో చిన న్నది 

గాను, గుండముగాను ఉండుసు. ముండు దృఢ మైన చంచువ్ర 

ఒకటి యుండును. చంచుననగాముక్కు.. వునకు నోరెట్టు 

పయోగింమేనో దానికి చంచు వ ట్లుపయోగి.. యను, 

పావురమునకు గుం[డని, చక్కని, కన్నులు గలవు. మనకు 

రెండు కను జెప్పలుగాని దానికి మూండున్నప్. మూంషవ ణప్ప 

పలుచేని పొర వళనుండును. దానితో. బానుగముతిటుక్కు.న 
దనకంటి (గుడ్డును 8 ప్వుకొనుచు కెబచుకొనుహఉండును, విట్టల 
కన్నిట్కి దృస్థిలల మెక్కొ_వ, చెవులు) నునకొవలెగాక, చిన్న 

రం[ధములుగా నుండును. 

పథ్నీగనుక పావురమునకు 5ండుకా ృ య.౦డును. ఒక్కొక 

కాలికి వాండిగోళ్తుగల నాలుగేసి వేళ్ళుండును, వానిలో ఒకటి 

వెనుక క౦డును, మూడు ముందున కుండును, పావురము చెట్ల 

మో(ద( వాలి వానితో కొమ్మను గట్టిగాయట్టు కొని నిశ్చింతగా 

ని దకూడ, బోంగలదు, ఆది కాళ్ళతోదుముకుయే నేలమోద. 

ఖోవక, మన మునడయునట్లు నడమేను, భారముగల మొండె 

మును వూయవ లెను గనుక 6 గాళ్లు మిక్కి లీ బలముగలవిగా 

నుండును, 

ఎగురుట కుపయోగించు ెక్కులు పొడుగుగాను బలిష్టము 

గాను ఉండును.  మెడమో.గను, చీలమండలనజకు. గాళ్ల 

మీా(దను, పట్టువలెమె త్తగానుండ చిన్న యెజుక లుండును. పథ్నీ 

యి.కలు శగీంములోని వేండిమిని గాపాడి, చేలి దగులనీయ 



ర్? 

కుండును, వీనిమోలో నీళ్లు తానురాకు మోది నీళ్ల వలె 

జా౭్ిపోప్రును, 
౮ ర థి 

౩ వ్రరిమాలు ME బగా నుం" ను, కాని తజచు 

మనమ మామే. ఫాన్సరనులు తెల్ల గాంగాని, , ఆకాశ నీలవర్ష 
ముగాలాాని యు: గాను... సె (వ 'ఫుుములరు గి గొంతుయ్మును 

చక్కని కంరమాల లుండను, వెలుగులో అవి నేనిలి 

కంళమువ ల నిగ నిగ లాడుచుండును. 

కుత్సుకకులుకులణో నడచుచు వాన్సుములు వుక్కా_ 
పీల్చినట్టు గుడుగుడునుని రుతిము చేయును. 

మనకోక్క శే అన్నకోశముగాని, పావురమునకు మూండు 

న్నవి. మొగటిది నాం 2 గజ నున్నది. ఇక్కడ, (మింగిన 

గింజలు మొదలగునవి నొన చివ్రకును. ఆక్క_గనుం౦డి మన 

కడుపున లెనున్న "రెడవకోశ ములోనిక ఆయ+హాోరము పోవును, 

అక్క_డనుండి దిళమైన అవరణముకి ల్గి దృఢముగా నుండు 

మూూ(డువకోశిములోనికం బోనును, ఇక్కి_డ పావ్రరము[మింగెడు 

గులక రాలరావిడిచేత ఆక*రనుంతయు వౌగుగా నలంగి జీర్ణ 

మగను, 

ప్రశ్నలు :___1. పావుర మెందు చేత సాగ -నినపశ్నీ 72 గుప్ప యేదో 

పావుర మేదో కనుగొనుటకు రెండు మూ (డు మార్షములనుబెప్పుము? 8. పావు 

రమున కెన్ని కనుటుప్పలున్నవి ? 4. ఆహారకోళము లెన్ని $ 5. సాధారణ 

ముగా పావురము లేయే రంగులు గలవిగానుండును ? 

మాడ లు, మొండెము, స్థూలము, సోగ, ఎటిక్లు, దృష్టి 

బలము, నిల్సింత, ర ం0ళవమూాల, బలీవ్ఫము, కుత్తుక కులుకులు, 

చినుకు, ఆవరణము, 



ర్రి 

21. పానురములు, గున లు. 
రెండవభాగము, 

పాములు కూసమువిడీచినట్లు, పశ్న్సులు సాలున కొరటి చెండు 

సారులు పాత యెజఅకలను రాల్బుకొనును. వాని వెంబడీని, 

(కొత్త తవి బయలు  దేబునుః 
Sms 

తెక్క_లుచా(చి పక్షులు గాలిలో ఎగురునప్పుడు వై నిగోడి. 
గాను. అడుగున పల ల్లముగాను, తెబిచిన గుడ్డగొడుగులవ లెనుం 

డును, కనుక [కిందయుడక, గాలిలో తేలీయుండుట వానికి 
నుకరము, తొమ్ముకండలబలముజో పడవ తెడ్డన లె ఇెక్క_లను 
ఆడించుము పము లెగురును. తోశ చుక్కా_నువలె, వనై 
పునకు వోవలెనన్న, ఆనవైపునకు శరీరము (తిప్పుటకు ఉప 
రొోాగపడును, 

కొన్ని వెంపుడు పావురములనువై కి ఎగుర వేసినప్పుడుగాలిలో 
పల్ల టీలు గొట్టును. కొన్ని నేలమో:దవదలిన ప్పుడు. అదేపనిగా 
దొనుురవానివలె మొగ్గలు వేయును, 
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నేల బొటీయలలో గాని, చెట్లమిందంగాని, కొండపగుళ్ల లోం 

గాని, పావురములుగూండ్డుక ట్ల.క నును, (వాచీన దేవాలయముల 

మాద అనేక పారావతములు నివసించియుండుట మనము 

సూసుసు నే యున్నాము, 

వెద్ద భననములో సంపన్నులు వెంపుడు పావ్రంములకు 

సంభముల మొడ గూండ్లుక టింతురు. పావ్రురములకు పరమ 
ఎలి ౧౧ ౫ 

శ(తువులై న వివి మొదలగు జంతువుల బధ రాకుండ వానిని 

కొపాడెదరు. ముణిక, చమ్మ, ఈదర ఇవి పావురములకు హాని 

గలుగ6 వేయును. కను! వాని కవి తగాలనీయరు. 

గింజేలు, కాయులు, ఐఒండు పాఫురిములకు ఆపహావములు, య నై 

కొన్ని వావ్రు ములు జాజతెాములు ఆన ళభముగానే (మి%ం౦ంన(ట, 

నాధాంణముగా, ఆంజ వెాప్కురి ఎం. రంకు గెల జసు సుంబును, 
| = ౧౧ ౧౧ అ 

వంతులు వేసికొని, ఆడు వ వురమును మగవ-వుుముసు నాడ 

(గుడ్డను ఫాదగి వీలలను చేయును. గ్"న్నాళి సజకు వాని 

మొదటి మ "హోర కోశ ములో డారు వాలనం౦టి (దెవస త 

ముతో తలి ఏటయుం. దం| డివిట్రయు పిల లను మేపును 
౧౧ ఇ ౬ ౧౧ 

తక్కిన పన్వులకి ౧కు వనుర ములకు _ అంత ౦కును ఉన్వ 

లకు_నంబత్యను రాగ మక్కువ, జస గున్వ నెనరెన దయనూలి 
అమ, వ ఆలి Fu 

చంపిన, వీజ్ఞి డెనగువ్య నుజల చోశుగటడంటు. న-వ్రుంనూలు, 
జం లు 

గువ్వలును “తీ వాధువులై న పతులు. 

వి'వ్ఫు ముల చే దూర దేశములను వార్త లంపువాదు* చిర 

కాలమునుండి కలదు. బాగుగా నేర్పినయెడల పాన్రురములు 

దూతికృిత్య్ట ములు చక్కయ్ణణా నెజు వేర్పంగలవు. 

సంకేతాశరములతో జౌబు పలుచేని కాగితము మింద 

(వాస్కిచిన్న చుట్టగా ఊోట్టి, తడియకుండ దానినిచిన్న బాతుక లపు 
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గొట్టములో వెట్టి డాని లక్కి.పూనీన సన న్న్న పు గారముతో 

బలమైన యొుకతో(క యెజక మొవటంపట్ట కర 

దరిదాపుగా గంఓకు ముప్పది యేడు “మళ్ల చోప్పున పాన 
రము, నాాలుళ౫నుడల ముల్లేకు.బై గ (ప్రయాణము శో య 

గలదు. కాపు ఒకొక్కప్పుబ చ 'రితిప్పివోవును. ఒక్కొక ప్పుడు, 
పాపము శ్యతుపత్వులగు జేగలకు ఎరయె చచ్చి పోఖ్రను, 

పుశ్నలు:___1. పము లెగురుట శేయేసాధనములుగ లవు? ౪. పావుర 

మెన్ని (గుడ్డు పెట్టును?8. (గుడ్గుపాదుగుట, వీలలనుమేపుట యొట్టుజరుగు ను? 
4. పావుర మేమి తిని (బతుకును? 5. పొవురమువేత వార్త లెట్టుపంపుదురు ? 

మాటలు,._నోడి, స్రాచీన ము, పొారావతము, భననను, 

సంపన్నులు, ఈదర, వ! అటిసాధునులు, [దవపదా స్ధము 
విజ్ఞాదు, దూతకృృత్యములు, సం కితాకురములు, ner ఏత్యెను 

త శ తుపత్సులు. 

22. మిఠభోజనాదికము, 
ఆరోగ్యమును బలమును పాడుకో "నుఓకు ఎల్లగును వారి 

వారి శరీంస్థితుల ననుసరించి కొంత ఆహారము భుజింపక 
తప్పదు. అట్లు తీసికొను ఆహారము మితనుగా ఉండవ లను, 
బాగుగా నీటితో ఉడికిన రదై'యుండవలయును. లేలీక 7*ఆటుగు 
నదె యుండవలయును. బలమునిచ్చున దై యుండవలయును, 
గాని, నేతితో మిక్కి లిగా ఉడికి వేగన దై యుండంహాడదు. 
చితెచితములగు వముసొలాలతో కూాడినదిగా ఉందయా%దు, 

కొొండతు మితిమోజీ తిందురు. అట్టి వారిని తింశిపోతు 
లందురు, వా రిద్భస్టా యె ల్ల ప్పుడు ఆమోదము స 

వారి (బదు కెల్ల భోజనమున కే అయినట్లగ పడును. (బతేకుట 
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కొజికు భుజియింపవలయును గాని, భోజియించుటశే (బదుక 

గూదదు, 

తిండపోసునకు నిద యెక్కువగా నుండును. పిశేషముగా 

ని[౦చునాతినిబున్ధి వికాసంగముగా నుండు, తిండిపోతులు 

తజఅమ్ుగా కానీ దక్యముకలసారై యుండరు, అట్టివారు 

తటచుగా ఆరోగ్యవంతులు గౌం గూడ నుండరు. ఆరో 

మునకు కోంత మిగినుగు ఆహారమే యావళ్యక ము. ఆమితి 

దా(టినవానికి అనారోగ్యము కాక ఆరోగ్యమెచ్చటిది ? 

తీండిపోతు నేజనులు లేలీ= గా చూతుం నంగ (తాగుంబోంతు 

మాట వేజే ఇవప్పవలయునా ? (తాగినవాండు 'వెద్దవిన్నల భేద 

మెజటుల (డు, మంచి చెడ్డల తారళమ్యు మెటు(గ (దు. సన్ని వాతే 

న్ా నొటిిపచ్చినట్లు వదిరును. పిచ్చి వానికినే ఆతినిక్షని భేద 

మేమి ము చేదు (తౌగుయో తుండనము కొని తెచ్చికొన్న పిచ్చి. 

(తాగియున్న వా రోంస మాట యెనను ఆనుట యే కాక యెట్టి 

పనియె*ను జేయును. *“ఇ3 చేయదగును. ఇన చేయిందగదు, 

అను బుద్ధి సనించిననవాల చేసి చేయశుండును ? తాాగ్సుంబోతు 

నరహత్యికూడం జేయు ననుటకు సందేహము లేదు. 

(తాగుహోతునకు మాట నిలుకొడ లేక పోవుటచేత ఆతనిని 

ఎన్వండును సమ్ముండు. ఆతం డేపనయును తిన్నగా. చేయ లే(డు, 

చేయండు. అందుచే ఆతనికి దినముగడచుటయే దుర్గ భముగా 

ను౨డును.. ఇంటిలోని భార్యయునను పిల్లలునుతిండి అ మలమల 

వమూండుచుందురు. ఆతండింటిలోని శంబో కంబళియో తీసికొని 

పోయి ఆకిట్టు వెట్టి (ఆ"గవచ్చును. ఒశలు తెలియక ఇల్లాలిని 

డ్ఞలను గొట్టును, భార్య యీ నాధి సహీంప లేక ఆత్మహత్య 
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చేసికొనవమ్మును. పిలలు దిక్కు_మాలినపతులె పోనుదురు. 
షు ౧౧ a 

(తాగుబోతు కొంప అన్ని కష్టములకును తావె యుంకును. 
తి ఎ 

భోజనములో మికెతిగును గాని, నుద్య పానము ముద లేతగదు, 

(బంది మొదలగ్సు న లలు మితముగా తీపికొనిన 

భాధయుండదని యెచంయా దు, ఇప్పుడు (గచ్చకాయ యంత 

నల్ల ముందు వేయువారందటును మొదట చేడీగింజేంత మం 

దుశో ఆరంభించినవా రె, ఇప్పుడుదినమునకు పదలఘుకోటాకు 

పాగవీలును వారందటు మొదట గోంగుపుల్లలుగా ల్సిన వానే, 

ఇప్పు వీవాలకొలంది వంపు మై న*రందణు మొదట బెవషథ 

మూలన అఅయా*న్సు పుళ్పుక్ హం. మద(దన్యము 

లనుదీసికొనుటలో మా! తము మితి యెన్నండ నిలువదు. ఈదిన 

మునకు సరిపోయిన మత్తును మదమును ఇచ్చుపరిమాణము 

శేపటికసకిపోదు, మజీకొంత హెచ్చించినగాని అది లేపటికీతేగిన 
మత్తు ఏయదు, 

చెతువ్రులు నదులు ఇచ్చు నిర్శలనుగు నీరురడ, గోనవువిళ్ళు 

తీయనీ పాలుఎడ, ధనమును గారవమున.. ఆనోగ రామును ఆయు 

వునుహరింయ సా రాయినిగొనుట మంచిదికాదు. భోజనమందు 

వలెనే నిదయందు.గూడ మితి యుంక్కపలయును, 

ప్రశ్నేలు:---1. ఎట్టి యాహారఘును మనము భుజింపవలయాూను ? 

2. ఎట్టి యాహారమును దఆచుగా భుజియింపంగూడదు ? 8, (తాగుటలో 

మితి యేల నిలువదు ? 

మూటలు..___వికానవంతము, చాక చక్యము, ఆవశ్యకము, 

ఆత్మహత్య, తావు, నుద ద్రవ్యము, 
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23. సంహాము. 

సింహము మాంసాహారి, దానికీ వాడియగు కోజలుండును, 

వ(కేమగు గోళ్లుండును. అది చేప్పుడు కాకుండనడచును, కినుక 

శింసహము, పులీ, పిల్లీ యు ఒక్క_ జాతిలోనివి, ఇవీ అప్పు 

డప్పుడు గోళ్లతో చెట్ల బరడుమోంద బరికి వానిని శుభంము 
గాను వాండిగాను ఉంచుకొనును, 

ఈజాతి జంతువులకు పొడవై న మోసము లుండును, రాతి 

యందు చీకటిలో డానితోస్పృళించి దారిని జెలిసికొనలలవు. 
ఎముకలను అంటియున్న మాంసమును గీంకుకొని తినుటకు 

వీలుగా, వానికి నాలుక అకురాతివల కజకుగా నుండును. 

కుక్క. నాలుక అట్టుండదు, 

పిల్లి జాతి మృగ ములశరీరము మిాదబొచ్చు పొట్టిగానుండును 

"కాని మగసింహము మెడమో(దను, భుజముల మందను 

పొడువై న జూ లుండును. దీనికి శీసరము లని పేరు. కేసర 

ములు గలది కేసరి, శేసరియనంగా సింహము, శేసరములు 
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నింహమున కెంతో అందము తెచ్చును, 

ఈజాతిమృుగములకు నీరన్న. భయ మను వాడుకగలదు. 

కాని. పులి యీదుచుండగా సూచినవాగు గలరు, 

సింహము రాజపుత్ర న నా-రనీ* మునందునుు, 

అ(పికాయందును ఆరంరఈ ను; 

అస తోశతో తొమ్మిసయడుగు లుండును. పోశమూండ 

డుగు లుండును. 

అది తటచు ఒంటరిగానుండును. అప్పుడప్పు కు జోత్రలుగాను 

వదాజేసి గుంఫుటుగాను ఉండుటకూడ: గలదు, 

దానిమోఃద చాటిలుగోని, ముక్క్ళలుగాని ఉండును, శరీ 

రము మానిన ఇనుఫుగంగుగా నుండును, 

౫ భీ గాకారమును బట్టియు, భీగగ గును బట్టియు సింహా 

మును నృుగరా జేందుగు. 

పగలు నదుల గటవున జెబుకుబ,లలోనో, వొజలగోనో, 
౧౧ చమ “య 2 

పండ కొని రాశులు సంచరించును. చీళటి రా తులగోమిగుల 

విచ్చేలపిడిగా తిరుగను. వెన్నెల రా(తులందు మిక్కిలి జాగ 

రూరతతొో నుండును. 

సింహము చెళ్లుక్క లేదు, 
ప లిం ఆ క వ పులికంశ సింహము నకు ధైర్య మధిక ము. 

నోటిని నేలవె మోపి మేటుపటభామి అదరునటు సింవాము 
0 ఎ ౧ ౧౧ 

వీరగా బొబ,రించును, అడివినిన జంతువులని యు చేపష్వలు 
౧ 2) a టె 

దక్కి, ఎక్కడ నున్నవి అక్కడ నే నిలిచి యుండునందుగు, 

ఆండుసింహ ము ఈతకు చెండు మూడు కూూనలను బెబ్బుసు, 

పుట్టినప్పుడు సింహపుపిల్లలు కన్నులు తెజముకొని యుండునంట. 
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వెద్దజంతువును బట్టుకొనవలసి వచ్చినప్పుడు రెండు మూండు 
ది లు 

కలిసి పట్టుకొనును. 

నింహామా ఏనుళిస కుంభ స్థలమును బన్దలుకొట్టి మెదకునుడిను 

నని తిజచుగా కవులు (వాయువుకు. కాని యదిలే శ్లను, అడవి 

పందులను, పశువులను, ఖక్షమృగ ములను లొట్టివ్టిలను డినుట 

యధార్థ్రము. మిగుబ కంగారు పా కోపము లేంగి 

నప్పుకు గాని తప్ప సింహము మనుష్యుని జోలికిపోదు. 
ప్రశ్న లు:-__1. ఎందువలన సింవాయు సిని జాతి లోనిదందురు? 2 ని 

జాతి జంతువుల నాలుక యఘయొట్టుండును? 3. సింవా మెక్క_డనుంశును ? 4. 

దానికి మృగరాజేని పే కెట్లు వచ్చినది? 5. ఆది యేమితినును? 

మాటలు: _వనూాంసాహోరి, బరడు స్పృృశింయట, గీయకు 

కొనుట, ఆకురాయి, గంభీగాకారము, భీకరత (ము, విచ్చల 

విడిగా, జాగరూకత, థ్రైర్యము, బిగ్గరగా, కాన, కుంభ స్థలము, 

24. హిందూదెశము, అంద ల్ జలు, 
మొదటిఖథఖాగ ము. 

మన ముండు చేశము హిందూదేశము, హైందవులు విశేష 

"ముగా నుండుటచే అట్టి పేరువచ్చెను. భరతం డనుఓక గొప్ప 

రాజు దీనిని పూర్వము పాలించుటచే భరతిఖండ మను వేరు 

కూడ కలదు. 

'దేశవమున్న మాశేకాని, దీనికి మహాఖండ లమేణములు 

నెక్కులు గలవు. 

మిక్కిలిసారవంతమగు వంగభూమి (బంగాళము) మొదలు 

కొనికచ్చి జేశపు చౌొటిపజ్ఞలవజికు నానావిధము లై న భూములు 
ఇందున్నప్ి, 

0-5 
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మనచ[కవ ర్ధిగారి సమాజ్యముల* నిది పశ సమెన దేశము. 
నం! అ 

కనుక నే యిది వారికిరీటములోదివ్య మైన మణియని 'చెప్పుదురు, 

ఈ పాఠముయొక్క_ నెండవభాగములో మన 'బేశమందలి 

ముఖ్య (పజలలో ర్ '౦దజుంగూర్చి సం(గహముగాం జెవ్పె 

దము, చెన్న నాష్ట్రములోనివారిం గూర్చి యిదివజు కే (వాసి 

తిమి; కనుక ఇందులో అంతగా. జెప్పము. 

పృశ్నలు:-_1. మన దేశమునకు హిందూదేశ మనియు, భరత ఖండ 

మనియు బేరు 'లెట్లువచ్చినవి? 2, మన దేశమును ఖండమనిచెప్పుటకు. దగిన 

శారణములలో నాలుగు చెప్పుము? 8. మనదేశములోని పెద్ద నదుల శెంటిని 
జెప్పుము? 4. ఈ దేశములో నూటలాడు ఫానలు సనూ శెన్ని యున్న వి? 

మాటలు, ___సారవంతము, ల్రివక్, ఎడారి,ఉన్న త ము, మహా 

ఖండ లత్ణములు, నాటక రంగములు, నే్యతపర్వము, అను 

కూలము, సముశీతోన్ల (పదేశములు, వై శాల్యము, చౌటి 

పజ్జలు, సా(మాజ్యము. 

25* హిందూ దేశము, అందలి ప్రజలు. 
రెండవభాగము 

కా శీ ర చేశ ము. 

'కాన్మీర దేశము వాయన్యదిశ నున్నది. అనగా ఉత్తరము 

నకుపడమటికి నుధ్యమందున్నది. అనేకవిధములై న పుష్పము 
లతో సొగనుగా నుంగును. (పజలు పొడు 
గుగాను అందముగాను ఉందురు. ఎప్పుడు ఉ 

ల్లాసముగానుండిీ. నవ్వుపుట్టునట్లు మాటలాడు 

దురు, శరీరచ్భాయ చక్క_నిది. భావ 
కాళ్ళీరి. అది సంస్కృళమునకు చేరువుగా 
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నుండును. పూర్వము బౌద్ధమత మెక్కువగా నుంజెను, కాని 
యిప్పుడు వెక్కురు నుహమ్మదియులై నారు. వృత్తులనుబట్టికులము' 

లనేకములుగలవు. ఇ్రక్క_డసాలువులు విశేషముగా నేయుదురు. 

రాజపు త్ర నాన ము. 

ఇది ఉత్తర హిందూస్థోనములో పశ్చిమ భాగమున 

నున్నది. (పజలు రాజపుత్తుంలు, వీరు చం[ద సూర్యసంశ పు 

రాజల సంతతివారంట. చేక్క_ని పోడుగై న 

వారును, బలిస్టులును, శఛూరులును అని వేరు 

వొందినవారు, “రాజభ కి కియు, మర్యాదయు, 

స్ర్రేగౌరవమును గలవారు, శ్రీలు. సుందరు 

లును, తెలివి తేటలు గలవారును, శార్య 

వతులును అని (పసిద్ధిగాంచినవారు, భాషహింది;ఇది సంస్కృ 

తముతోసంబంధించినది. మత ముహిందూవమతము, కానిజై నులు 

కరాడ( బెక్కురు గలరు. రాజప్ముతులు ఎజ్తపాగాలుగాని, నీలి 

పాగాలుగాని చుట్టుకొని, నగలు విశేషముగా వెట్టుకొందురు.. 

పంజాబు చేశ ము. 

ఇది కాళీ శరమునకు దథీణమునను, రాజపుత్ర స్థానమునకు 

ఉ_త్రరమునను ఉన్నది, ఐదు నదు లిందులో (పవహించే 

Ar మున్నవి. కనుక ఇట్టిపేరు వచ్చినది. దీనిలో 
ఎందలో నుహన్నూదీయు లున్నారు, కాని 

,జనులును సిక్కులునుగూడ నున్నారు, 

సిక్కులు హిందువులు, వీరికిని తురకలకును 

పడదు. వీరు తల వెండుుకలను గడ్డములను. 

వంచుకొని నీలిదు స్తులను ధరింతురు, మిక్కిలి రణళూరులు, 
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మంచిజవానులు, ఖడ్గమును పూజింతురు. మతము సిక్కు 

మతము, భావ పాంకృృతమునకు సంబంధించిన పంజాబి. 

చేపాళశము, 

ఇది ఉత్తరమున హివమూలయ పర్వతములో నున్నది. 

ఇందలి |పచేశములుకొన్ని అతి శీతలములు, బౌద్ధమతము 

వా రనేకు లున్నారు; కాని రాజవంశము 

వారందజు “ఘూర్క్మా_లను హిందువులు, 

రాజపు[తులవలనే వారు మిక్కిలి బలశొ 

లులు, భై ర్యవంతులు, యోధులు, ఎట్టిఎర్వత 

ములనై నను లై సునాయాసముగా ఎక్క. 

గలరు. భావ పార్వతీయము, వీరుగాక, ఆటవికులు వెక్కురు 
గలరు, 

దీనికి కొంకణ మని కూడేరు. ఇది పశ్సిను భాగమున, 
బొంబాయి రాష్ట్రములో నున్నది. ముఖ్య(పజలు మహో 

రాష్ట్ర్రులు. వీఠు హిందువ్రలు, బలశొలులు; 

వీరులు; కొంచెము చానునచౌయగా నుం 

దురు. అంత పొడు? న వారునుగారు, పొట్టి 

వారునుగారు. నుంచి బుదిమంతులు. వీరికి 

కాపట్యము లేదు. కాని యెవరై న అవనూ 

నించినయెడల, వీరికోపము ఇంతటనంతిట. బోవునదికాదు. 

స్త్రీలు మిక్కిలి శుచిత్వముగలవారు. ఇండ్లు పరిశ్కుళ 
ముగా నుంచి, నిత్యము స్నానము చేసి, చేవపూజా నమస్క్మా_ర 

ములు చేసికొందురు, 
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భాష మవోరాష్ట్ర భావ, వీరు గాక యీరాష్ట్రములో జైన 

మతేన్గులును, భీల్లులు “మొదలగు ఆటపికులును గూడంగలరు, 

బొంజాయి రాష్ట్రములో “పార్సీ” లను ముణీయొక తెగ 

వారు గలరు. మొట్ట మొదట మహవ్ముదీయుల బాధ పడ 

లేక, పారనీకచేశము నుండి యిక్క_డకు 
వచ్చినారు. అగ్ని పూజకులు. చం(దుని, 

నతు(తములను, జలమును గూడ పూజిం 

తురు. వీరు మపహాధనవంతులును, పరోప 

Qa. 

ఫరా ర రచేక ము, 

ఇదియు బొంబాయి రాష్ట్రము లోనిదే, ఉ తరముగాను, 
కొంచెము పశ్చిమముగాను ఉన్నది. దీనికే సౌరాష్ట్రమని 

లు 

కూడేరు. (పజలు గుజరాతులు. భావ 

గుజరాతిభావ, అది మహారాష్ట్ర భాపకుదగ్గ 

అగా నుండును, జనులు చక్క_నివారు, 

తెలివి గలవారు, శ_క్రిపూజకులును, విసు 

భ_క్రులును ఇపౌలలగలరు. శ్రీకృష్ణ నివాస 

స్థానమైన ద్వారక యిందులో నే యున్నది. 
థి ౬... 

వ౦గ దేశ ము, 

ఇది మన దేశమునకు ఈశానదిశనున్నది, ఈ 

చేశపువారు రాజపుతులంత ఉన్నత కాయు 

లునుగారు, బలవంతులునుగారు, భె ర్యవంతు 

లునుగారు, శరీరములోపొట్టివా శేకాని, బుద్ధి 

లో మి రెపగింబేవంటివారు. విద్యా. ప్రవీణులు, 
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మంచినాగరకులు. దుశాపూజ విశేషముగా చేయుదురు, భాస 
బంగాళి. పొందూన్థానికూడ కొందజు మాటలాశనుదురు. 

మై సూ రు, 

ఇది చెన్న రాష్ట్రములో దవీణభాగముననున్న 9. దీనినిఒక 

పరిపాలించుమున్నా(డు. (పజలు తూర్పుతీరమువారి 

కంళు దృఢగా(తులు, పొడుగై నవారు, 

చక,_నివారు. విశేషముగామాటలాడుభాష 
కన్నడము_నాగరకత ___ ముఖ్యముగా 
శ్రీవిద్య సె అభివృద్ధినొందుచున్న ది. శృంగ 

గిరి మతెవీకము ఈదేశముననే యున్నది, 

ము వా మ దీయులు, 

వీరు చేశ మంతటను వ్యావించియున్నారు. పూర్వము రాజ్య 

ముచేసిన జాతిలోనివారు. వేవభాషలలో హిందువులకు వేణు 

గా నున్నారు. హిందూస్థాని మాటలాడు 

దురు, మతము మహమృదీయ మతము. వీరిలో 

విద్యావ్యాప్తి అంతగా లేదు.  ఈజౌాతివారు 

శూరులు, మతాభిమా నముఎక్క_వగలవారుం 

ఆటవికులు. 

అటవియనంగా అడవి. అడవులలో నుండువారు. కనుక వీరికి 

అట్ట పేరు వచ్చినది. మనచేశములో దాదాపుగా ఆటవికు లన్ని 

వై పులనుఉన్నారు; వారిలో అనేక జౌతులున్నవి,.మన దేశమునకు 

వీలే ఆదిను నివాసులని చెప్పుదురు. ఉండుఉనికిలో, వేసికొను 

బట్టలలో, తినుతిండిలో మిక్కిలి అనాగరకులు. విద్య లేని వారు, 

పీఠందజిలోను “తోడాలు' అనువారు నాగరకతగలవారు, 



72 

వీరు నీలగిరులలో నుందురు. శరీరము పొడు? చేక్కనిరంగుగ 

లదిగానుండును. వెం 

(డుకలు ఉంగరములు 

చుట్టుకొని యుండును 

నడ్డములుమాసములు 

జమృుమిదినెం(డుక 

స లుదట్టము గానుండును 

A 7 చివర ఉంగములు 

అ 005 సోగ వె్య్యడుకల 
తో, తళతళలాడు కన్నులతో, ముత్యాలచాలునంటి పలువరు 
నతో, ఎల్లగా కాగిన పాలవంటి కరీరచ్బాయతోో, కన్యలు 

ముజీయు త నుందుర(ట, 

“తోడా లు), గేదెలను కాచుకొని జీవింతురు. గుడిసె 
లలోనుందురు. పాలు, చెరుస, నేయి మొదలగునవి ఉంచు 

టకు వానిలో ఒక విశాలభాగ ముండును, 

తమ కుటుంబమును, పశువులను, పాండీిని వృద్ధి చేయుమని 

లిక పేరు పెట్ట భగవంతుని కొలుతురు. ఉదయసూర్యుని 

చం[దునికూడ పూజింతురు, 

కన్యలు వివాహ మాడకుండుట వారిలోతప్పు. కనుక్ ఈడు 

తేప్పినకూ(తునకు తం డివరశుల్క_మిచ్చి, వివాహము చేయును, 
వారిలో మాజువును వున్నది 

ప్రశ్న లుు___1. శా రదేశస్థు లేతీరుగా నుందురు ? 2. రాజపు[త 

శ్రీ) లెందులో 6 (సిద్ధి tise 8, పంజాబు దేళగ్గుల నుత మేది ? 

ఏభానమూాటలాడుదురు ? 4. మవారాద్ట) న్రీలెట్టివారు ? 5, వంగజేక 
గ్గుళగుణసంపద యొట్టిది? 6, తోడా” కన్య లెట్లుందురు ? 
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మాటలు.___ఉల్లాసము, బలీష్టుండు, నస్ర్రీగౌరవము, రణ 

శూరులు, జవాను, యోధులు, 'చానునచాయు, కాపట్యము, 

పరిశుభఖఇము, నివాసస్థానము, (పనీణులు, దృఢగా(త్రులు,ను తౌ 

.భీమానము, అవమానించుట, ఆదిమ నివాసులు, ఉనికి, శరీర 

అతు వరశుల్క ము, మాటునునువు, 

26. దశరథునికి శాపము. 
దశ రథు(డు చిన్న తనమున ఒకప్పుడు వేటకు పోయెను" 

"వేటకు పోవువారు సాధారణముగా నీటిపట్టునకు సమిీపమున 

మూటులో దాగియుందురు. అటులే రాజుకూడ సరయూనది 

"రేవ్రనకు కొంత చేరువనున్న మాటులో దాగియుండెను. 

ర్మాతి రెంకు జాములు దా(టినవి. నీటిలో బుడబుడ మను 

ధ్వనిమొ నది. అడవి యేనుగు వచ్చి నీరు తాంగుయున్నదని 

దశరథుడు తిలంచి ఆధ్వని వచ్చిన చాయను సూటిగ 

బాణమును విడిచెను, 
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నారాయణా!’ యను ఆ ర్రరవ మంతట రాజునకు నిన 

బడెను, “వారిహారీ ! ఎంత పాపము! ననమృుగమనియెంచి మను 

జీని జేంపితిని కాంబోలును” అనివశరథు: డు మిగుల ఆందోళన 

పడుళు నది యొద్దకు పరుగాత్తును. వేజస్పంపన్నుండగు ముని 

బాలుడు గట్ట్వావెని ఒజగి “పాత ల్లీ! హాతం(డీ!!,, యనియేడ్చు 
మేంజను. నీటితో కొంచము నిండిన సాజకాయబుజ్ఞ 

యెదుట నున్నది, 

రాజాతని సమిోాపించి చేతులు బొడించుకొని “అడవి 

యేనుంగని (భమించి యిట్టి మహాపరాభ మొనర్చితిని. నా 

దోషము అజ్ఞాసకృితిము_ కావున. తమి౦ప _పార్థించుయు. 
న్నాను” అని దీనుడై పలికు. 

“సీను నాబాభకె విబారింపనలదు. నీవోపష మున్నకె వివా 

రింపవలదు, నాతలిదం[డు లీటకుకొంత దూరమున నున్నారు. 

వారు మిగుల దడాహవపీడితుల యున్నారు, వారికి మంచినీళ్లు 

గానివపోవుట కె. నేనిచ్చటికి నచ్చితిని. వారింధులు. వారికి 

ననొక్క_(డనే పుతుఈాను దప్పిచి వా నెంత భాధ నొందు 

చున్నారో | నీన్సపోయి యిీాతీగ్గ మును వారికిము. వారికి పరి 

చర్య చేయు భాగ్యము నాకిశ లెదు” అని మునికుమూరుండు 

పలికెను, 

“ఇంతే ఘోరగృ్ఫృత్యు మాచరించి వారిమొగము నే నెట్లు 

చూడం గలను!” అని పలుకును రాజౌకొంత సంచేహపడెను 

“అట్లు కాదు. నీవు స్వయముగ(బోంు, నీతి స్పాప్పుకొన్న (గాని 

నీకు ఛయంక రముగాని శాపమును మాతండి యిమేను, నేను 

విశేషము మాటలాడ జాలను, బాధ భరింప శక్యము 
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గాకున్నది. నా పాణనులు పోకున్న వి. కనుక బాణము డాడ 

జెజికినన్ను కడ బేర్చుము” అని ముని చభాలరు.డు చె వ్పెను, 

అంత రాజు బాణమును ఊడంీసెను. మునికుమారు(డు 

(పాణములు పడ్ ఇను, 

రాజు ముసలి దంపతులయొద్దకు( బోయి కూరుమయండెను, 

'కాలిచప్పుసువిని కొడుకువ చ్చేనని వారు భమిందోనాయనా 

ఇంతి ఆలస్య మెల చేసితిని ? నీకేమియును ఆపద సంభ వింప 

లేదుక దా?” అని యడిగిరి. 

రాజు మాటలాడక్ ఉఊఎకుండొను. “ నాయనా నీవు 

మాతో ఏలమాట 'డవు? నీకు మావై కోపమేల కిలి7నుగి” 

అని దీనుల ముసలీయంథులు విలపింప మొదళీడిరి, 

అంత, చేసినతిప్పంతియు రాజొప్పుకొని 'తమించినను న పే, 

నికుంచినను సరే, అని వారితో పలికెను. వారు మూర్భపడి 

కొంత సేపటికి ఇలివినొంది యుడు సాగిరి, ఏడ్చి యెడ్చి, “రాజా! 

నీవు మాక్"యుశన్న చోటికి మమ్ముతీసికొనపాముు, = ని చెప్పిరి. 

రాజు వరిని ; నదియొడ్డున కు కొనివోయి మునికునూూుని 

సమోపమున విడిచెను. వా నే విధముల దుఃఖించి యిట్లుతీ(న 

ముగాపలీకిరి, *నర ఘాతుకుండా! అంధులను, ముసలీవాంము. 

మాకున్న ఒక్కకొడుకును నీవొట్టను వెట్టుకొంటివి. ఇశ 

మాకు గతిలేదు. మేము మాపు(తెని నడలియుండ( జాలము. 

పుతెళోకమున నీపు మావలెనే మృతినొందుదువు గాక [” 

ప శ్నలు___1. దశరథుడు మునికుమారు నేల బాణమున(6 గొంతును? 

9. ఆత(డు దశరధునితో ేమిమెప్పెను? 8. మునికుమారుని తండి దశరశున 

"శేనుని శాపమిచ్చెను? 
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మూటలు, ___సాధారణముగా, నీటిపట్టు, మాటు, వాయ, 

త న వనన్ఫుగము, చేజస్సంపన్నుండు, అప రాధను, 

దాహావీడితులు, తీర్ధము, 'ఘోరకృత్యము,దంపతులు, మూర్చ పడు. 

27. ఆరోగ్యసాధనములు, సరు 

నీటిని శుభం సజిచి తాగుటయు, మంచిగాలిని వీణా టయు, 

మంచి ఆహారము నే భుజించుటయు ఆనో్శ్య్యమునకు సుఖ్య 

సాధనములని వెనుకటివాచకపు స్తకమునందు మోరు చేదివి 

యున్నాగుగ దా! ఇప్పుడు నీటినిగుజించి కొంచెము ఎక్కు.వగా 

సేర్ముకొనియెదరు. 

భూమిమిోంద (పవహించుటకుముందు, వాననీరు నిర శైల 

ముగానుండునని మోకు తెలియును, నిర్శలమైన ఆనీకు రుచిగా 

నుండును. మన చుట్టునుండు గాలిలోని వాయునులు కొన్ని 

అందులో కలియుటువలన దానికికొంత oe అచ్చ 

న. 

చెము రుచిగానుండి, న క "లేనిడానివే మనము 

మంచినీ రనుచున్నాము. నీటికి రంగును, రుచియు ఎట్టువచ్చు 

మున్న వో మనము తలినికొనవలసియున్నది. 

iss లమెస వాన నీరు భూమిమోద (పవహింషయ్నప్పుడు 

అందిలి * పదార్థములు కొన్ని నీటితో కలిసియుండును. అందు 

వల్లనే నీటికి స రుచియు కలుగుచున్నవి. 

వానిలో కొన్ని, ఉప్పువంటివి నీటిగో కం(గివోవును. 

మటీకొన్ని, అట్లు కరగక సీమసున్న మువ లె నీటిలో వేజటుగా 
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ఉండును. నీటిని వడబోసి, దానిలో వేజుగానుండు పదార్థమూ 

లను దీసివేయ.గలము. కాని కరంగినవానిని అట్టు తీయ లేము, 

నీటిలోనుండు పదార్గములో కొన్ని ఖనిజసంబంధములు. 

కొన్ని వృత సంబంధములు, కొన్ని జంతుసంబంభములు. 

జ్వరము, అజీర్శ ము, [గహణి అతిసారము, విషూచి, మొద 

లగు వ్యాధులన్ని | జంతు వృతుసంబంధ మైన ద ముల 

వలననే గిలుగుచున్నవి. ముటుగుడు కాలువయొక ట్ 

ముఆికిగుంటల  మొక్క్యు సంపర్కము నునము (తాగు 

మంచినీటి! ఉండనచ్చును. విషూచిచేత చచ్చిన జంతువు 

లన్ని యా, నదీ తటాకాదుల యందలి జలమున (పవేశింప 

స అట్టి జలము (తాగుటచే విషూ షూచినచ్చును, కాన, 

నీటిని శుద్ధి చేసికాని (తాగగూాడదు. 

వెద్ద we గొట్టముల మూలమున నీటిని పంచె 

దరు. అచ్చేఓ అందుల శేర్చడిన వె యధికారులే ఆనీటిని 

శుభ)పబుతురు. అయినను దానినికూడ కాంచి పుచ్చుకొనుట 

మంచిది, 

మిగిలిన చోట్ల నీటిని మతిలించి, నడంబోసి మతి (తాగ 

వలయును. అట్లు మటిగ్నింముట వలన నీటిలోనుండు విష 

వాయువును, ఎగిరివోవును. విషూచి మొదలగు వ్యాధులకు 

మశాలములగు (క్రిమి సముదాయము చేచ్చిపోవును. కాని, 

కాంచిన నీరు. రుదిలేక చేప్పగానుండును. 

ఇందుగుకాయ అజుగందీసి నీటిలో కలిపి, ఆనీటి నొక 

చోట కదల కుండున ట్లుంచేవలెను. నీటిలో వేజుగానుండు 
పదార్థమును దానితోకూడి, పాత అడుగు భాగమునకు 
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చేరును. అప్పుడు అడుగుననున్న కల్యపమును కదల్పకుండ 

-ఐనితేజీన నీటిని మజియొకపా(తిలో పోయవ లెను. ఇన రెండవ 
Q_._ 

విధము. కాని, మిక్కిలి చిన్నవియగు (క్రిమి సముదాయము ఈ 

నీటిలో నే యుండిపోవును. కాన, దీనినిగూడ కాయయటముంచిడి, 

ఇందుగు కాయకు బదులుగా పటికిపొడుము ఉపయోగింప 

వచ్చును. నాలుగు పేద వీటిలో అయిదాటు వడగించేల మెతు 
ఇ మట. ౧౧ ఎని 

పటిక పొడు ముంచి దానిని తెర్సి వీయవ లెను. ఇుదుగు 
చేయుపనియ్ పటిక కూడ వేయును. 

ధనవంతులు కొెందిణు *“ోవిలరు,, అను “గాలన పా౫'*ను 
లు 

కొని దానితో సీటిని శుభ ఎ అనుక "ందు. డానిళో, ఇసుక, 

బొగు వొరను..డును వి ప ల్భిపపద్యాములను య 
౧ థి లు 
(3 ry క్ క నికీ ష్ అ G 0 

ఆపి, మిగిలిన స్వచ్చమైన కి చే (డందికివోనిచ్చును. 

పం తపు క ఆగేగ్యమువకు ముఖ్య సాధ వము శేవి? 2. నీడికిరంగు 

రుచి దరు*ష కలుగు మేన్న లి? శి. నీటిభోయరలక దానిళో వేజటుగా నుండు 

పదారణయుల నె) తీసిజేయసచ్చును ? 4. చెడనీటల ,చాగుటుపున ననే 
D య ల ud 

వ్యాధులు పుషును! ల్ ఆవి ర"*కుండ (6 గాపాడుకొను మార్గములు కొన్ని 

వైష్పునము 

మాటలు... శుభ ఎంజి చుట, థుడంచు', సిరల మైన 
జి గై 

ఖనిజము, నృతుము, ముజీ(గి౨చుట, వడంటోోయుటు, 

ఇనా అననని అమా. ఈశ అ ఆనా 

28. సూండ్క, రంగనాథ్ మొదలిగారు. _ 
వూండి రంగనాథ మొదలీగారు 1847 వ=_సం౦ంవత్పిరమున 

మదరాసులో జనం చెను. ఈత (డు బాలు(డై యుండంగా 

-ఈతనితం(డి ఉదొో్యోగవశమున “యవనోవీ, యను (గామము 

నకుపోవలసివ చ్చెను ; అక్కడ ఈతనియింట ఒక రాతి బంది 
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పోటుదొంగలు పడిరి. దొంగలవలన అపాయము సంభవింప 

కుండ తన(వియపుతుండగు రంగనాధమును అటుక మింద 
చాంచితాను దొంగలయెదుటికి వోయెను. తనకున్న ధనము 

నంతయు వారియెదుట వెట్టి వారి అధీనము చేసెను. 

“ఇంకను నీయింటిలో సొమ్మున్నది. నీవెచ్చేటనో చాయి 

తివి, చెప్పకున్న యెడల నీ గాంతుకోయుదుము'' అని 

చొంగలు బెదరించిరి, 
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(పాణతుల్యు (డై న కొడుకు రంగనాథము తక్క_ నాకు 

ఇంకమతి యీసాత్తును లేదనియు, ఆతనిని అటుకమిీంద 
దాంచితిననియు గడగడవడశుమే అతండు చెవ్పెను. 

అప్పుడు రంగ నాథమును అటుకమోాందినుండి దొంగలు 

దింవీరి. ఆబాలుండు దొంగలతో ఆడిన మృదు వాక్యముల వలన 

దొంగ లెవ్వరికిని |వాణహోని చేయకుండ ధనము నూ(త మే 
తీసికొని పోయిరి. 

రంగనాథమునకు | దవిడభావలో ఏ శేషపాండిత్యముకలదు, 

1860 వ-సంవత్సిరమున అతి(డు “పచ్చయప్ప' పాఠశాలలో 

మూండవతిగగతిలో (పవేశించెను. అది యిప్పటి నాలుగవ 

ఖఫారమునకు సమానము, ఆసంవత్సిరమున అత(కు అణువది 

రూపాయల విదా ర్గి వేత నమును సంపాడించుకొ నెను, ఆసంవ 

త్సర పరీతులో ఇతనికివచ్చిన “మార్కు... లను బట్టి ఉవాధా 

యుండు ఇతనిని నడిమితరగతిలోచదువ నక్క_జఅ లేకుండనే 
మెటిక్యు చేషను కానుభో చెసెను, 

ఆంగ్లో యుభాపాపాండిత్యమునందును గణిత శా స్త్రమునందును 

ఈతండు, అనేక బహుమతులను సంపాడించుకొ నెను, శ్రీ 

విద్య్వనుగూర్చియీతే (డు (వాసిన ఉపన్యాసము సరొస్వతృబృృష్టమని 

న్యాయ వాదులలో నొక్క_రగుమెయిన్ దొరగారును; హాకోస్టు 

న్యాయాధికారులలో నొక్క_రగు హాలోవే దొరగారును తీర్మా 

నించిరి, 

1865_వ సంవత్సిరమునC బట్ట పరీకులో మొదటి తరగతిలో 

రంగనాథము క ఎ్రలౌథుడై తిరువాన్కూరు నుహారాజిచ్చిన 

మూడువందల రూపాయలను, బంగారు పతకమును బహు 

మానములుగా [గహిం చెను, 
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అతనితోసమానముగా ఇంగ్నీమవాసి మాటలాడగలవారు 
2 ut ఆంగ్లోయులలోనై న మిక్కిలితక్కువగానుండిరని _ెప్పుదురు. 

ఎంత వాని కె న వి శేషసాండిత్యము ఒక్క_ఖా స మందుండును 
త్ 

గాని అన్నిటను ఉండదు. ఈత నికో, గణితశాస్త్ర మందును,త త్వ 

.శా్త్రమందును, ఆం గేయభాహయందును, (చానిడభాషయం 

దును, చరిత్ర గంథములందును, సంపూర్ణ సాండితషము కలదని 
తె 

వాడుక్ * » 
ఇతని బుద్ధికుశ లతను చూచి వడువలేక ఈతని గురువగు 

“టామ్సను” దొరగా రీతనిని తనకా లేజిలో నే గణిత శాస్తోం 

పాధ్యాయునిగా నియమించెను. అప్పటినుండియు. పవత 

మగువిద్యాబోధనమం బే యోతే(డు తనకాలమును గడవెను. 

ఈతనిబుద్ధి వి శేషమునకు మెచ్చి దొరతనమువారు ఈతని 

ఆలోచనములను విద్యావిషయములం టే కాక, యితర వీవ 

యములందు. గూడ తీసికొనుచుండిరి. రంగనాభము నిచే 

ముగా హిందువులలో మణి యని చెప్పవచ్చును. ఈతండు 

1898వ- సంవత్సరమున కాలధర్మము నొందెను. 

ఈతండు [(దావిడభాషలో ఒక పద్య కావ్యమును రచియిం 

చెను. దానివలన ఈతనిపాండిత్య మెంత యో లేలియనగునంట, 

పంశ్న లు:____1. రంగ నాథ మెందలిగా కే సంపత్సిరమున జన్నించిరి ? 

8. ఇతనియింట బందిపోటు దొంగ ఆపడి నప్పుడ రండి యితని జశీమిచేచెను? 

8. ఇత జేయుద్యోగమును జేసెను? 4. ఎప్పుడు మృతీశిం'దెను! 

నూటలు:... ఉద్యోగ వశమున, [పియప్యుతుండు, (పాణ 

తుల్యుండు, మృదువాక ములు, వి శేషపాండిత్యము, విద్యార్థి 

చేతనము, బుదిచాక చక ము, ఉపన్యానము, సర్వోత్క్బన్హము, 

తత్త ప్రశాచ్రము, వివ్యాబోధనము, 

౮--6 
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29. వృక్షములు, వృత్ష కాండములు. 

చెట్టునకు చేళ్గు,కాండము(బోచ్చె, ఆకులును ముక్య భన 

లని ప చెనుకటివాచక పు పుస్త నక మునందు చదివియున్నారు. 

వేళు భూమిలోనుండి ఆహారమును నీటితో లన 

పనియు గాలికి పడిపోకుండ చెట్టును నిల బెట్టుననియు చదివి 

యున్నారు. ఆకులు మణి కొంతఆహాోరమును గాలినుండి 

పోగుచేయుననియు, వేళ్ళ నుండి వచ్చిననీటిని గాలిలోనికి వదలి 

వేయు ననియు. గూడ చేదివియున్నారు. ఇంక కాండము 

యొక్క_ ఉపరమోగ మేనుని మిరడుగవళ్చును. 

కొమ్మలను, రెమ్మలను, ఆకులను భరించి, వానికిగాలీయు 

సూ ర్వి క్. rms వె న జేయుట దాని 

(పరోూజనములలో ఒకటి. వేళ ళ్లనుండివ చ్చు నట్టి ఆహాం పదార్థ 

ములను ఆకులలోనికి తీసికొ నిపోవుటయు, ఆకులలో కర 

చేయబడిన పదాగములను చెట్టునకు “కావలయు చోట్లకుతీసి 

కానిపోవుటయు, కాండముయొక్క_ రెండవ[ పయో జనము, ఎండ 

శాలములలో ఆకులురాల్సు క్" ని చెట్టు ముర ళ్ళ పోవుట పోరు 

చూచియేయుందురు. వానలుకురియంగా నే మణుల అవి చిగిర్సి 

ఆకులునేసి, మొగ్గల" డుగుటకు _కావలనసినపదా'రములను, 

ముందుగా కాండము దాంచి వెట్టుకొ "ని యుండును, ఇదియే 

డాని మూండవ[పయోజనము. 

స్కంధము శాఖలు, ఉపశాఖలును కాండములోనివేశాని 

అన్నివృక్న్షములకు కాండము ఒక్క.రీతిగానే యుండదు, 
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ww. మజ్జి: మద్ది, మామిడి మొదలగు చెట్లయొక్క. 

౯. న. కాండము, కొమ్మలు రెమ్మలు గలదిగానుండును. 

స గ అంతకంతకు కాండము లావుగా జెరుగు 

ల చేండును.కొబ్బెర, తౌడు, పోక 
ig" మొదలగు చెట్లకు కొమ్మలుండ 

పను . ఏనినిోతృణ(దునమము” లం 

ఒఅ దురు, కొమ్మలు లేక సోగ గాతృ 

ణము (గడ్జివలె పైకి పెరుళసను గాన, వీని కా 
'పేరువ చ్చెను. వైని భారమెక్కువగా నుండు 

చెట్లకు శాండము లావుగా నుండును. 

సాధారణము గా ఒక్క- సంవత్సరము. మూ 

(తమే జీవించియుండు బెండ, వంగ, వరి, పొన్న, 

చెటుకు మొదలగు మొక్క_లకు కాండము సన్న 

౧, ముగా నుండును. చేవచేతియుండదు. 
బలును తుప్ప,మ ల్ల, 

గులాబి మొదలగువానిని 

“తుప్పొలందురు, తుప్పలకే 

గుల్మములని పేరు. ఇ్రవికూడ చెట్లవ ల మాను 

గట్టును. కాని మాను కడుసన్న ముగానుం 

mea చెట్లకుకొంత యెత్తునుండి కొన్తులు TL 31 

సహ వీనికి “ముదటినుండియు 4 LAR: 

చిన్న రెమ్మలు బయలు చేజును. క్ 

చిక్కుడు, దొండ, బీజ, కాంకర. చిరుగడము మొదలగునవి 
లతలు. అత లనంగా తీగలు, వీనికాండ మెంతమా[తమునుం 
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ధృఢముగానుండకపోవుటచెత వంగిపోవు స్వభావ 

ముగలది. వీనిలోకొన్ని పాంతినవెదు 

ళనో,సమిపమున నున్న నుజియొక 
వృతుమునో చుట్టుకొని (పాశును.కొ 

న్నితీగలకు, నులీతీ( లుండును.అవి 

వానితోసమిపమున (గుచ్చినకంపను 

బట్టుకొని వె! (గాంకును. కొన్నిటికి 

కనుపు ఈ నుపునొద్దను వేళ్లు ఎ'అును. అట్టివి కొన్ని నేలమిందనే 
(పాంకుమేం బోవును. 

చెండలము, చేమ, కంద, ఉల్లి మొదలగువాని దుంపలు 

కాండములు. ఇవి (క్రిందికి వేళ్లువాటును. వై కి, ఆకులు పెట్టును, 
ఇట్టిదుంపలు వె శ్రని (భమపడంహాడదు. 

లు. 1. కాండముయొక ్క-_ (పయోజనముశతేమి? 2. చెట్ల 

కును వెంక్క_లకునుగల భేద మేమి?8. తుప్పలకును కెట్లకును గల ఖేద మేమి? 
శ. తీగలలోని కొన్ని రకములు చెప్పుము. ర్. కందదుంప, చేమదుంప యివి 

వృత ముయొక్క. గేఫాగములు? 

మాటలు..___వృతీము, కాండము, రెమ్మ, భరించుట, రశ్మి 

(పయోజనము, మొగడు, స్కంధము, శాఖ,ఉపశాఖ, సోగగా గా, 

భారను, స్వభావము, కనుపు, (భమ, 

30. ఎడ సర్లు చ శ్ వ ర్తిగారుః 

వీరు మన యిప్పటి చ(క్రవ కి జ (శ్రీజార్జిగాతి తండ్రి 
గారు, వీరితల్లి జగ తృ్రంనిద్ధిం గాంచిన 'ఢ్రేవిళోరియా చకన ర్తిని 

గారు. తండ్రి దై వళ “Xo ఆల ర పఖవువారు, 



8ిఫ్ 

పీరు 1841-_వ సంవత్సరము, నొవెంబరు, తొమ్మిదవ తేదిని 

జన్మించినారు. 1902వ సంవత్సరము, ఆగస్టు, తొమ్మిదవ చేదిని 

పటాభీవీ కులె నారు. 1910-వ సంవత్సరము, మే ఆజవ బేదిని ట సట న 
స్వర్లన్గు లె నారు. కనుక కొలదికాలమే, నాజ్యము చేసినారు. 

CAs GK, 
విర్ణోరియాగారి పట్టాభి పేక సమయమున మన బేశము వణి 

కంఘముపరిపాలనలోనున్న ది కావున, హిందూ బేశచ[ కవ ర్హిగా 

ఇంగ్లండులో పట్టాభిపి. కులగుటకు వీకే (ప్రథములు. 

రాజ్యముచేసినది కొలందికాల మైనను, గొప్పయశన్సుసంపా 
దించినారు. చిర కాలమునుండి బద్ధవై రులుగానున్న పర రాజులను 
(_ఫించివారిని) పరమమి(త్రులుగా చేసికొన్నారు. వీలైనంత 
వతికు _పపంచమం దంతటను శాంతి నెలకొల్సినారు. కావున 

వీరికి “శాంతికరు(డు'” అను బిరుదుకలదు. 
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మొద్టీ మొద ఓనుండియ ఈయననిర్లన్వు(డు. హీన జాతు లస్థితి 

తనంతఓతా నకనుంగ్ ఇ ఇసు చేయవలెనని, (పచ్చన్నముగా: 

ఖ్ న్నాళ్లుసంచ రిం చెను. (సదలయందు మిక్కి లీదయగలవాండు, 

క్త ఫే బ్య చరా వ ష్ష్ + పల్ల లన్న ఈయన ర్ం (ఇమ. ఈ| 50థి దథ యథార్హ మైనది, 

ఎడ్వర్హుగారు రాజ్యము? కా శాకముందే జరిగిన. అడిచేగివిన 

యెడల వారియోగ్య3 = ఎఫ్మనుగును, 
ర లో 

ఒక వ జన. రాజభ వనమున కెదుట, ఒక భొలుండు, కిన్నులు 

నలుపుకొనుయ, వెక్కి నెక్క యెడ్చ్సుచుండెను. తొందరగా 
పోవుచున్నను, ఎ మాచి ఆలి, విల్లవాందేల యేడ్చు 

చన్నా(డని యడెౌను. 
ద్యానం లాం డీట్లు మనవిచెసికొ నెను: 

“ ముహారాజా*!' నాకు రాణిగారిని చూడవ లెననియున్నదని 

నాతో అన్నాండు. నీవంటివాకెట్టుమూడ లండు, వెత్తివాండా |! 

చ పు oe we = పై? 

అంతట, జాలిపడి, ఎడ్వార్లు ఆపల్ల వానిని బుబ్దేగించి, చెయి 

పట్టుకొని... “నప రా! సీకేమియు భయములేదు. ఇక్క_డ 

అందటు నాయాజ్ఞ కం బద్ధులు. నీకు రాణిగారిని తప్పకుండ 

చమేావెదను” ఆని లోసలికి తీసికొనిపోయి, జగ న్యాతవ లె 

శరారుచున్న తెనతిల్లి యగు విక్టోరి యాగారి యెదుట వెట్టి, జేరిగిన 
డంతయు ఆమెళో. జవ్పెను. 

విక్టారియాగారు, “నీవే రేమినినీ కెన్నేండ్లున్నవిి? అని ఇట్టి 
(పశ్నము లెన్నో, ఎంతోదయతో అడిగి, వాని జేవాబులకు 
చిణునవ్వులు నవ్వుచు అచిన్నవానిని సంతోవవెట్టి, ఒక 
జంగారుకాను బవుముతిచేనీ పంపివేసెను. 
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ఆపీల వా డప్పుడు మునలీవాం 3] యున్నాండ(ట. అన్న 
౧ రా 

వ్యస్త్రములకు న్నోకష్టములుపడి యుండవమేను, కాని, రాణి 

గారిచ్చిన ఆ. "నుమా(త్రము మార్చుక్లి తిన లేదు. పెన్నిధి 

వలె క'వడుక్ "నుమన్నా (డు, 

విక్లోరియగా రిప్పుడు లేరు. ఎడ్యరు( పభువుగారును గతించి 
లు డా 

నారు; కాని, వారి నృ వాక్, ఎ ్టములుమా(త్రము పోలేదు. 

న పి ఎదుగు గారి బిరుదేద ? ఆణివిరు లవ వెను? సంశ్న లు: స > నే ల 

శీ. వారి సన్తుణ ములు మతి రెండు చెప్పుము. తి, పీల్లవ- (డేలయేచ్చు ముంగొను' 

4. అపు బేడ, గుగా శేమిడేసిరి? 5. _ప్రపంచముళో వనికి మృతి లేదు ? 
a) SG 

మాటలు....._జగ | త్పెసిద్ది పట్టా భిమికు (డు, స్వగ్షన్గులు, యశ 
ఢి టలు జాలీ ౧౫ 

నె వ వ్ NR స్సు, న కులు నలం లు శాంలిక రుదు, | చృన్నముగా, 

నిర్ణర్వుండు, దార పాలకుడు, కృ పాక్ళతకము,జ౫ న్లాతే, వన్ని థి. 
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31. & త్తరప్ర,త్యు తరములు, 
అణి అణా 

వానివె విలాసములు. 
6... 

ఈ _త్రరములు, ఇతరమైన శకాగితములు, పుస్తకములు, 

క"వధములు మొదలగు వన్తువులు, ఆతిస్యల్ప మైన ఖర్చుతో 

ఎంతదూరమైనను పంపుటకు తిన ఏర్పాట్లు (పభుత్వమువారు 

చేసియున్నారు, 

కార్తుమోంద వాసి. అఅణాఖర్చుతో, కాకినాడనుండి కల 

క తాకు, చరెండురో జౌలలోపల, వార్త లుపంపవక్చును. ఇంకొక 

అఆగావ్యయముతో గ రిప్లైకార్తుమి-6ద, ముం చెండు“ జులలో, 
స్త, 

(వత్యు తరము తెప్పించుకొనవమ్సేను. [కార్దులనగా దళసరి 

శాగితపుచీటి. రిప్లై అనంగా జేవాబు]. 
Qa. 

“చిరునానానా(తమే” అని మదించిన భాగమున 

ఇతరము ఏదియును _(వాయంహాడదు. కార్డుయొక్క_ తక్కి.న 

స్రోట్ల, మనయిష్టము వచ్చిన సంగతులు! వాసిక్నవమ్పేను. 

ఇట్టివోన్లు కార్లులు పోస్థాఫీనులో, అటగా అటిగాకు 

తొరకును, చేంటకాథ్దలు ఒక్కొకటి అణా అణాకు దొరకును. 

బజాటులో కొన్నఉ త్త కార్జులమోంద కూడ ఉత్తరము[ వాని, 

అఆగావీళ అంటించి పంపవచ్చును. అటి కారులు పోసాఫీనులో 
ఉం న లు Ge లు 

కొనుకార్లకంకు పలు చగాఉండ( గూడదు, 
య 

జేరారుగా బేవాబు కావలసివచ్చినపుడు జంట కార్లు పంపు 

చుందుము. అప్పుడు రిప వ్ల కాడ్లమిాద విలాసము (వాయు 
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చేట, నునవేరును, ఉద్యోగమును, ఉనికిప పట్టును, పూ ర్తిగా 

(వాసి మటేప ంపుమేందుము. అట్లుచేం వలన; ఆశార్దు 

సాధారణముగా అన్యథా ఉపయోగపడదు. వెంటనే జేవాబు 

వచ్చుటకు వీలుగా ఉండును. 

విషయము హెచ్చుగా ఉన్నప్పుడుగాని, రహస్యముగా 
ఉండవలసినప్పుడుగాని, జాబు కాగతముమిోంద( వాసి, ఒకకవరు 

లో [కవరు అనంగా కాగితపుసంచి] వెట్టి, దానిని మూసి, 

తూనిక నుబట్లి వెనిబిళ్ల లు అంటించి పంపుదుము. ఇట్టి 

కవర్గకు వోన్టుఖర్చు అణాకు తక్కువగా ఉండదు. చివరనున్న 

అనుబంధము మౌడుము. 

జేంటకార్హుగాని. ఉత్తరపు కవరుగాని గుండుసూదులతోో 

(గుచ్చిపంపంగూడదు. 

పుస్తకములు, వార్తాషత్రికలు,  మచ్చుగుడ్డలు) మచ్చే 
గింజేలు, వముచ్చుమందులు మొదలగువ ర్తకపు సరకులు, 

ఛాయా పటములు [ఫొటొోగాఫులు] (పకటన ష్మతికలు 

[నోటీనులు] ఉత్తరములయొక్క_ నకళ్లు, మున్నగునవి 
తక్కువ పోస స్టెజ్ఞితో[టనాఖర్చుతో] పంపుటకనుకూలించేను. 

ఇట్టివానిని కలిపి క టలుక ట్టి, బు క్పేకెట్టు [Book packet] 

అనిగాని చేటరన్చే కెట్టు [Pattern packet] అనిగాని నని 

(వాసి కావలసినబిళ్లలు అంటించి పంపుదుము. ఇట్టివానిలో 

ఉ_త్తరములు వెట్టణగూడదు. అనుబంధము మూడుము. 

వీనిని, ఉత్తరములవ లె, రెండు పక్కలను అంటించి పంప 
గూడదు. పంపంగూడనివ స్తువులు లోపలవెటినారే మోయని 
అధికారులకు అనుమానముకలిగిన ప్పుడు పరీటీంచి మూయుటకు 

వీలుగా ఉండవలెను. వస్తువులు జాగ త్తతో కట్టవ లెను. 
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వంశుంట రెజిన్షరు చేయించు వార్తాషతికలు మిక్కిలి 

చౌకగా పంపంబడును. అనుబంధము మూడుము. 

పార్చెల్చోన్లు [పార్సెల్ అనంగా బంగీ] చేసి, నిక్కు_సరకు 

లు పంపవమ్సేను. 

తుపాకిముందు మొదలగు (పేలువ నువులు, అపాయకర 
ములు అసహ్యాములు అగువ నువులు,నల్ల ముందు గంజాయి 

మున్నగు నిషిద్ధపదార్థములు, చూచుటకు సిగ్గగు దిగంబర పతి 

నులు, అనుచితములై న (వా(తలు, టపాసరకులను పాడు చేయు 

పదార్థములు-ఇట్టివి “బంగీవోన్టులో వెట్టంగూడదు. 

బీమా [ఇన్హ్యూ రెన్సు] యని వెండిబంగార పున గలు 

నా గాములు, 5 త్లేన్సీనోట్లు [నాగౌములకు (ప్రతిగా చెల్లుబడి 

యగు కాగితములు] ఇట్టివికూడ సాధారణపు బంగీపోను 

మూలముగా పంపగూడదు.. 

బంగీసరకులను మంచి'వె వి స్టైలలో గాని, డబ్చాలలోంగాని, 

సంపులలోంగాని వెట్టి. దిట్టముగాక ట్టి, పంపవలెను. లోపలిసర 

కులు క న(బడునల్లు కట్టంగూడదు. జాగ తగా అన్ని మూల 

లు మాయన లెను. 

బి శ్లలంటింపకుండ ఉ_త్తరములు, పేకెట్లు, పంపవచ్చును 

గాని, యాహి త ముందుగా పో 'స్పెజ్టిత ప్పకుండ చెల్లీ ౦ప 

వలెనగు:....లఅన౮గా కావలసిన చ శలంటించి నటీ వానిని 

పంపన లెను, 

ఓపాలో తీసికొని వెళ్లుటకు అనుకూలమైన పరిమాణము 

ఆశారము ఉండునట్లు జా(గ_త్తగా బంగీలను క ట్టవలెశు. అను 

బండ్లము శేవాడుము. 
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బంగీలో, ఆచిరునానమాదాగున శే (వాసిన ఒక ౫ తేర 

ముంచవమ్హమ్సను. ఒకటికంాెబు ఎకువ ఉ తరములు వట. శ్ర (కన. తర్ ట్ట 
గటాడదు. 

ఇట్టిబంగీలు పోస్టాఫీసులో పోన్గునూస్థ రుగారికి ఈయ 

వ లెనుగాని, పేకెట్టవ లెను ఉ త్తరములవ లెను టపా వెళ్చైలో 

పడవేయంయాూాడదు. 

కార్టులు బి ళ్లలంటింపకుండ పడవేయ. గూడదు, పడవేసి 

నచో చింపివేయుదురు. ఉత్తరముగాని వేెట్టుగాని బిళ్లలం 

టింపకుండ పంపినయెడల, చిరునామాదారుని యొద్దనుండి 

పో స్పెజ్టి కెండు రెట్టుపుమ్సేక్'ందురు. అనంగా అణాడత్తర 
మునకు. గాని అణా వేకెట్టునకు. గాని రండణాలు పుచ్చు 

కొందురు. 

వో స్పెజ్టితక్కు.వ అంటించిన యెడల, ఎంతితక్కు_న అయినదో 
దానికి రెండు రెట్లు చిరునామాడారు చెల్లీ ౦పవలసియుండును, 

శెండగణాల చి శ్లలకుబదులు ఒకఅణాబి శ్ల అంటించిన యెడల, 

చిరునామా దారు ఉత్తరము పుచ్చుకొనునప్పుడు శండణాలీయ 

వ లెను, 

ఇప్పుడు అమలులో ఉన్నవో స్పెజ్టి వివరములు అనుబంధ 

ములో మయూపినాము. అవి మన చేశ మునే కాని పరచేశము 

నకు పంపు ఉత్తరములు మొదలగువానికి వ _ర్తింపవు. 

ఉ_త్తరములు మున్నగునవి బట డా చేయుటలో పొర 

పాటు లేమియు లేకుండునట్లు విలాసములు అతిజా గ త్తతో 
(వాయవ లెను, 
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ఒక పేరువారు, ఒకయింటి పేరువారు, వెక్కురుండవచ్పును. 
ఒక పేలే వేబువేజుచోట్లనున్న అనేక పట్టనములకు గాఫనుము 
లకు ఉండవమ్సేను. కావున చిరునామా సిసలుగా స్పష్టముగా 
(వాయవలెను. పోస్థాఫినులేని కుగామమునకు ఉ_త్తరములు 

మొదలగునవి పంపునప్పుడు దగ్గఆుగానున్న వోస్తాఫిసుస్థలముకూడ 

(నాయవ లను. జిల్లా, రాష్ట్రము, కూడ [వాయుటమంచిది. చిరు 

నామూచారు అ(పనిద్ధుండై పసిద్ధుండై న ఎవరియింటనో ఉండు 

నెడల, అ, పనిద్ధపురుషుని పేరుగూడ (వాయుట మంచిది, 

[గామనామములు జిల్లా పేగులు మున్నగునవి వోస్టుమః। ద 

లలో ఎట్టుండునొ అ శ్లే వాయవలను. హీందూ దేశ ములో 

'రాష్ట్రములంబట్టియు, జిలాలంబటియు, వ్యానహారిక భాషలు 
౬ (A) ౧౧ (A 

వేజణుగా ఉన్నవి. కాని, రాజఖాషయగు ఇంగ్లీషు సర్వత్ర 
వాడుకలో ఉన్నది. కనుక అట్టిపేర్లు ఇంగ్సీ షుతో (వాయుట 

మంచిది. 

ముఖొకవమూట మటచిపోంహాడదు.  చిరునామాదారు 

కనంబడక పోవుట చేతనో, యితరకారణమునలసనొ, బట్వాడా 

కాని ఆ తరములు మొదలగునవి, పంపిన వారి కే తప్పకుండ 

తిరుగ పంపవలసివచ్చును. పంపిన వారి పేరు ఉద్యోగము ఊరు 

మున్నగునవి విలాసములో ఉండనియెడల, అవికనుంగానుటకు 

విప్పి లోపల చూడవచ్చును, అందువలన ఆలస్యము అగు 

ను. అట్లు చేసినను తెలియనియెడల, ఆయుత్తరములో పేకెట్లో 

చింపీపాజ వేయవలసి వచ్చును. 
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"రిజిస్టరు చేయంబడు (పలిఉ త్తరమునకుం గాని, వేశె 
ట్టునకు(గాని, బంగీకిలాని.___2 అణాలు ఫీ చెల్లింపవలెను. 

బీమా[ 1151౯2166] చేయబడు సరకుల విలువలో (వతి 

రు 50లకును, 1 అణా ఫీ, 

రెజిన్లరు చేయబడు (పతిదానికిని తిరుగు రసీదు గావల 

సిన యెడల ఒక అణా అదనముగా చెల్లింపవలెను. వీనానర 

కులకు మా(తము అట్లు అదనముగా చెల్లింపనక ,-శీ లేదు, 

పరిమాణములు. 

పోన్లు కార్లు: పొడుగు 5 అంగుళములకొంెట ఎక్కు 

వగాను, క్ష అంగుళములకంఖు తక్కువగాను ఉండంగాడదు, 

వెడల్పు 8* అంగుళములకంబు ఎక్కువగాను 8 అంగు 

భములకం౦ంె"బ తక్కువగాను ఉండంగాడదు. 

బుక్సే కెట్టు:....2౫1౫1 అడుగులకు మించే/౧హాడదు. గొట్ట 

పుచుట్టగా ఉన్నయెడల, పొడుగు 80 అంగుళములకం క ఎక్కువ 

గా ఉండంగూడదు. అడ్డకొలత 4 అంగుళములుదాంటంనగూడదు, 

సేటర న్నే కెట్టు._2౫ 1x1 అడుగులకు మించే(గూడదు, 

తూనిక 200 తులములకు మించంహాడదు, 

బంగీ=_రెజిస్టరు చేయని బంగీ బరువు 400 తుల 
ములు చాంటంగాడదు. రెజిసరు చేయింయే బంగీ బరువు 

806 తులములు దా(టయహాడదు, 
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PART II. 

రండ వభఖాగ ము, 

1పూనలుకోయుట, 
ము౦జ 6, 

తల్లి, కొమార సీశతమ్మను బిల్చి, 

“తల్లి! పూవులు నుంచిశదండ (గుచ్చుటకు 
డెిమ్మని పంపం బుశతికలోని కేగి, 

చక్క_నియాకుపచ్చని చీరపై, 
రక మైనపూనులశజవికను దొడిగెం 

బశళ్లిమొక్క_టి చేతం $ బట్టుక, నీత 

వూందో(టలోనికిం ఈ బోయి శానిల్బె. 

కొమలలోనొక్క_ 4 కొను యటుండం 
రా 

బొలువైన పువ్వు నశవ్వులునవ్వి మల్లె 

కొములుసాచి యా శ కొమను చీల్చి, 
= = 

రాను నాసరసకు శ రాచేల యంము, 

నెణ్లగన్నేరు క కీన్నల్ల చేసికొ న్; 

చిటిచేతుల నంత శ వీతను మలె 
లు జడ్జీ ౧౧ 

పూవులు గన్నేరు శ పూవులుగోసి 

ప లెనములో. పెటం శ బళెరం బంత 
మ్. లు mn 

వ(బాల కెంపుల $ పళ్లిరంబయ్యె. 

పూవులన్నియు. గొని శ పోయి సీతమ్మ 
త ల్లికీయంగం దల్లి క తనయ ముద్దాడె. 

16 

18 
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2. చిలుక. 

ఇక్క_లును, దోంకు పచ్చేల $ రీతినుండు; 
వంపు మొనముక్కు_, వెనులౌంపు $ పగిదినుండుం 

గంఠమాల్ిక, నీలాల $ కరణినుండు; 

నెంత చక్క_నిదానవే ఈ యీవు చిలుక! 

దొండపండునుసె తోమ + ట్లుండు!” మనెడు 

వాల్పుగలిగిన యాలక్క_ శ ముక్కుతో డృ 

మంచియడకొత్తువోంక ఖంీడించేనట్టు, 

లెట్లు గింజేలంగాతికెద $ వీవు; చిలుక ! 

పండ్లు గింజేలు తిని నీవు * (బతికి మెత్త 

నాల్క_తో సుస్వరంబుల $ నొల్కు_చుందు 

'వెవ్వ రెట్లన్న నట్లందు $ వీన్రు సరిగం 
గీరమా! పరిహాసకు $ తీరుగాను. 
అక్కలను గాలి వేళ్లను, 4 ముక్కుతోడ, 
(యాశకుబట్టుక,యెల్లుగం $ (బాలోదీవు! 
పొడుగు గడనవై ని గడుం జ్యిత $ ముగ నటింప 

జీరచరను బోవు దొమ్మర $ సానిమాడ్కి... 

వము మార్మెడ "వెట్టలే; $ మోవు మెడను 
(దిప్పంగల్డుదు వెన్క_కో శయొప్పులాండీ 2 

హొయలు నీక్షిట్టి వంటనే, $ యువిదలందు 

నందక తెను “జిలుకి” యం $ చేందు రిలను, 

+ పంజరమున నుంచి $ పండ్లు, పప్పు మిఠాయి, 
య 

మంచినీళ్లు, చెట్టి $ వెంచి, ముద్దు 

], వెనుక మెడ, ఏ. చేక్కుని జానా, 
C-7 
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బలుకు లెన్నొ చెప్పి, శ బాలిక యలరును,] 

వాని మజుల నీవ్టశే పలుక జిలుక ! 6 

ఆ. రామ! కృష్ల! యంచు 4 రవళించు, 2 చెంత యో 

భ_కృవరుని వలెను $ బలుకుయందు ; 
కాని, పిల్లి, తోశ * (గహియించినప్పుడు 8 
పిటీకివగు చ్, వాని $ మజతువేమొ+? 7 

ఆ. ఒక్క_సతినె యంటి $ యుండును త్తముపోల్క 

శుకమ ! నీవు నొక్క. $ శుకినె 4 కూడి 
యుందు వంయఘ్ం జెప్పి శ యున్నారు [గంథాలం. 

బతులందు మంచి $ పశ్నీ వీవు, 8 

గీ, ఎనుబబేండులుం. దొంబది $ యేండ్లుమోదు 

వంశమందునం క్ గొందజు $ (బతుకుదురంట ! 
యొుక్క_చో, గుణ, మంద, మాశయున్సనుగూడం 
౫లిసియుండుట యెంత భాఫగ్యంబా చిలుక ! 9 

గీ. సోతపాఠములను విని $ శుకము పలికె 
“నెన్నియున్నను నాశేది 4 యిచేట సుఖము ? 

బంధువులయటాసి పచ్చని $ వనముంబాస్సి, 

సై ఏరసంచారమును 6 బాసి$ పడితిం జెజను!” 10 

లాంతరు. 

1. సంతోషించును. 2. ధ్యనిచేయుచ్చు 8. పట్టుకొన్నప్పుడు, 

4. ఆండుచిలుకనె 5. జాతిలో, 6. న్వేచా వ్హారము ఆ ఇచ్చేవచ్చినట్టు 

తిరుగుట, 
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3, వేము - తుంగ 
=. అమలనీరపూర $ మగుకాల్వగట్టువై 6 

జెద్ద వేంప చెట్టు శ వెలయుమండెం; 

జెట్టునీడయందు $f గట్టునంటిననీటి 

(పక్క_యందు(జెరి $ నొక్క_తుంగ. 

* ఆకసంబంత యె త్మన $ యట్టివేము, 

[కిందిచూపునం దుంగ నీ $ &ీంచి, యె 

శిరముపంకించి, చిజునవ్వు ఫ$ చెంగలింపం 

(బబలగర్భవశ ఎబున6 $ బలి కెనిట్లు. 

. మోక తిరుగనిలావై న 4 ముదలుగలిగి, 

దెనలు(౫ మ్మినక్ "మల § పసనుగలిగి, 

తారలను దారసిల్లీ న 4 తలనుగలిగి, 

మెట్లునే నుంటినో చూడు 4 మోవు తుంగ ! 

. ఎం “ాాలియు, నను. గదలింప లేదు; 
వీడుగు, మూందను బడినను $ జెదర నేను, 

మృత్యు వెన్న (డు నన్ను వీ 4 వీంపలేదు; 

ధరణి నే నిల్లు నాచందశతారకముగ, 

. అకట! కాసంతగాలికి * నె ననీవు 
బెదరుమేను వంగి తల్మ వేల $ వేసికొందు, 
వాకుందడుపు జేల్లున కై న $ న కునీవు 

భూమివై (వాలుచునడంగి $ పోదు, వవావ 

= వంగివంగి సలాము లి $ బ్నంగిం దుంగ ! 

యందబకు నీవు చేయుమే $ నవనియందు, 
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గడియగడియకు గండంబు శ గడపుకొనుమే 

నెంత కాలముగడపలా నెంచినావు ? 
* నాదుపాదముం జేరి యు+న్నావు కాన, 

నిన్నినా శ్లై న నిల్సితి * విట్టులీను ; 
(బదికియుండిన, నాలాగు $ | బదుకవలయు, 

నింతనీచమా న్నీ బతు $ కేట్మిబతుకు P 

- ఆకుజము మాటలన్నియు $ నాలకించి, 

మనసులో దుంగ యీవునుశకొనెనొ కాని, 

కడువిన(మత 'ను త్తమాంశగంబు వంచి 
యొక్క_పల్నుకె నం బలుకక $ యూరకుండె. 

3 అంతలోస్వాతి యనుకా తె + యంతరించె; 

వ చ్చెనువిశాఖ, వెనుకాడం $ పొచ్చెవార్సి, 

(పబలవాయుపు en రె $ రయ్యి ! మనుచు 

వెళ్గుమని యాకు వితగను 3 వేపచెట్టు. 

. అంతగాలీకిం గూడం గాళ్ సంత యెన( 

జెదరు లేకుండ. దలను 'జ చ్చెరనువంచి, 

కష్టకాలంబు, న్నమతం $ ౫డపుకొనుమే, 

నుర్విసుఖమునం జిరకాల $ ముండే దుంగ. 
. అవని నౌొయంతవా(డులేం $ డనుమమిడిసి 

పడెడువాం డెప్పుడును, వేముశవ లెను చెడును, 

వినయవంతుండు, తుంగలా శ గునను, క ప్ల 

సంతతి. దరించి నుఖమున శ సంతసింమె. 

1, శిరస్సుజత ల. 

10 

11 
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4. పొట్ట - ఇతరావయవములు. 

. తిండియంతయు¢ బొట్టనే $ నిండంజేయు 

నంచు, నితరము లౌనవ $ యవము, లీర్ష $ 
నొక్క_చేటను సభలహడి $ డొక్క_పొగరు 
నేకమె యడంపంగ నిశ్చశయించయకొనియె, 

. పాటుపడుట మనది, శ ఫలమంత కడుపుది, 

యిట్రినా య మెచేట శ నేని కలదె?ి 

యం గాళ్లు గన్ను శ లాదిగాగలవన్ని, 

వానివానిపనులు $ మానుకొనియె. 

. మనము పనిచేయకున్నను $ మాండుంగాదె 

పాడుకొడుపని దానిని $ బ'స్తువెట్ట, 

నెచేటి కొడలేగి పనిచేయ * నీయకుండ, 

ముష్క_రత రెండు కన్నులు $ మూంతపడియె. 

. తెక్కలాడిననే కదా! శ డొక్క_యాడు, 

నడయ నిశ నయ్య పొంగని $ వా_స్హయుగము 
పట్టుదలతోడ వ స్తువుల్ $ పట్టమానె, 
బక డన్నంబు నోటను $ జెట్టనూనె. 

. దిక్కుమాలిన పొట్టకి $ చేహభార 
ముంతయును మోయుమంటశచే 4 సంతవజుకుం 

జాలు! నీవెట్టిచోాకిరి, $ బాలు! ననుమే, 

బదయుగ మొకింత కదలక శ మెదలకుండా. 

. మనముదిద్ది, తీర్చి శ మూర్షమిచ్చినంగా బె, 

దారియుండు( బొట్ల శగారి కనుము, 
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వ _కృృగవ్యారంబు $ వాకిలిమూ సెను, 

బండ్లు నమలమనియెం $ బట్టుబట్టి. 

: అయ్యగారి పాణ $ మంతయునాచేత 

నున్న, 'దెవ్వ రేమి $ యొనరిచినను, 

(గుక్క_వేయకున్న( $ గుదురు రోగంబని, 
మెతుకు నొకటి గొంతు $ [మింగకుండె. 

| ఇట్టులన్నియు. డేలపట్టి (3 వొట్టగిట్టం 

'జేయనెంచిన, వచ్చెను ఫ సేగి తవముశె, 

యితరులకు. గీడుసేయ నూశహీంమువార, 

లోగుచెందుదులేకాని $ బాగుపడరు. 

| కాళ్లు చేతులు. జూాచిక 35 పుల్ల లయ్యె, 

(గుడ్లు రెండును దిగంబడి 1 గుంటలయ్యె, 

వాడి, జౌడలువట్టి యళప్పడములయ్యె, 

వక మును, గొంతు, జీవచ్చశవంబులయ్యె,. 

“iE _త్రయాహోర మేమి 7 $కొనమి, మేన 

నేమిర క్స్ (పసారంబు 1 లేమి, యావ 

దంగములు పొట్టతోయాడ శ నడగిచౌవ 

నిదమె యుండ శల్యానశశిష్టముగను. 
థం. ల 

. పొట్టయొక్క_టియే యన్న $మును(గహింప, 
6) 

కన్న సారంబు సర్వే § హంబునకును, 

బంచిపెట్టుచునే యున్న శ దం చెణీంా, 

నంత బేరిగినవీదప, నా 4 యవయవములు. 

. ఉర్వి నన్యోన్యసంబంధ$ముండువారు, 

శీవల స్వార్గపరులయి $ కెరలి యీగ $ థి షు 

10 
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నొకని కపకారమును జేయ $ నుద్యమింప, 

నందఆును హోనింజెందుదు $ రతనితోడ. 12 

ఆ. ఎవరినుఖము వారె $ యెంచుకు. బనిచేయ 

రాదు, గృహమునందు, $ రాజంవయందు, 

మననుఖంబుతో సశమస్టిసుఖంబును 

గలుగునట్లు చేయ $ వలయు. బనులు, 18 

ర్ర-గట్టు_పభువు కు వేలో పాఖ్యానములోని పద్యములు, 

శ్రీకృష్ణమూక్తి రియును, కుచేలు(డును, చిన్నప్పుడు, సాందీ 

పుండను గురువునొడ్డ చేదువుకొనిరి. అప్పుడు వారిరువురును (పాణ 
న్నేహీతులయి,; కలసిమెలసి, ఆడుకొనుముండిరి. చేదువయిన 

తరువాతి, ఎవరియింటికి వారుపోయి, చిరకాలము దూరముగా 

నుండిరి. 

లీన్ స్తుడు బలపరా[కవుములలో, ఐశ్వర్యమహిమలలో 

అసమా'నుడై రాజాధిరాజై, ద్వార కాపురములోనుండెను, 

ర్పుషలుండు యోగ్యుండును తప పన్సంపన్నుండును అయినను, 

పరమదరి(దుడో , బహుసంతౌనవంతుల్లై , ఉ త్రమురాలగు 

భార్యతో, ఒకకటీంములో,అన్నవస్త్రములకు మిక్కిలి చిక్కు. 
పడుసు, కాలముగ ఉపుక'నుముండెను, 

బాల్యస్నేహితుండగు (శీకృషునొద్దకు వెళ్లి , యాచించి 

చారి(ద్య'బాధలి లంగింపుండని, ఒకనాడు భర్య, కుచేలుని 

నిర్భంధిం చెను. 
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రుచేలు(డు కృష్ణునకు సమర్పించుటకు దోసెడు అటుకులు 

మూటగట్టుకొని, ద్యారక కునడచి వెళ్ళి తనవృ త్యాంతమంత యు, 

చెప్పి; “ శీకృన్లదర్శనము చేయింపుమి”ని చ్వారపాలని 

(వార్తించెను. 
® 

“అయ్యా ! వెల్లి బావహణుణా ! వ కారా 

నువారాజు లందజటో వాకిట పడిగాపులుపడియుందురు. అట్టివో 

నీవంటిబీద కా పనయ్యకుఆమహోను భావునిదర నమెట్లగును”అని 
చ్వార వాలకుండు పలి కను, 

“నాఅదృష్ట మెట్టుండునో, నాయనా! లోపలికి వెళ్ళి ఆయన 

తో నాసంగలిమునవిచేయూమని కుచేలుండు చ్యారపాలకుని 

(బలినా లెను. 

అత(డట్టు చేసివచ్చి, “మోరెంతటిమహోత్తులో ! ఎట్టిభ కు క 
లో! మిమ్ము ల్లీ నుముగా, నగొరదముగా, తీసికొనిరమని 

శ్రీళృవ్లవభువుగారు సెలవిచ్చినారు.” అని కుచేలుని పాదముల 
కు నమస్కరించి, ఆయనను లోనికి. గొనివోయెను. 

అతనిని మూమేటతోడ నే, గ్రీకృమ్ణుడులేచి ఎదురుగా 
వెళ్ళి, కాగలించుకొని, పూజించి, షృడసోపేతమైన భోజనము 

వెట్టి, తనపాన్పు వై కూర్చుండంబెట్టుకొని, (పేమలూరు మాపుల 
జూచి, ఇట్లు పలికెను, 

క. ధరణీనురచం[దమ ! నీ 
దరిసెనమున మేనుపొదలెం $ దనిసెను జి త్తం 

బిరవుN, మన్మందిరములు 

పరమపవి(త్రంబులయ్యె $ భాగ్యములబ్బెన్ | 
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తడనుదిన ములకును, $ ధరణీనుర(శేఫ్థ్ర | 
మాకుమిోాకునంగ 4మంబుగలిగ, 
నడవీయామలకము శనంబుధిలవణంబు( 

గూడినబ్బులయ్యె 4 నేడుమాడ. 

: చెండ్లి యాడినావె ? $ వెక్క_ం౦! డుకొడుకులు 

కలిగినా? నీకు$|గాసవాన 

ములుకొజుంత పడక శకలుగుచున్న వె యెల్ల 

కాలముననునొక్క_ $ గతిముహాత్మ P ॥ 

(పజలనెల్ల నీతి బాధ లంబడనీక 

పాలనంబు చేసిశపర మమైన 

ధర మార్లమునను $ ధరణిరకీంతుశే 
మోపురంబులేలు $ మేటినృపులు P॥ 

వెనుక బాల్యమునను శ మనముసాందీపుని 

యొద్దంజేదువునాంటి (| సుద్దు లెల్ల ( 

దలముకొందునెపుడు(, 4 దలతువేయవినీవు 

తఅఘు నెమ్తునమున $ డాపసేంద? ॥ 

. గురుభార్యమున్ను మనలను 
జిణుతే లనిద్దబినువంట 4 చెబికునకనుపన్ 

మురియుయంబరువులు వెట్టుయేం 

చెరలిమహాటనులయందు( శ దిరిగితిమిగచా !. 

మజలివచ్చునపుడు శ మార్గంజెటుంగక 

యాట్టపోయియడవి ్ నట్టనడువుం 

(బొద్దుమునింగివాన $ పొరింబొరింగరియంగం 

దడిసివడశితిమిగ శ చా! మవోత్మ | 
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క, జేడివానగురిస్కె బిడ్డలు 
తడసిరి, మెందేనిడారి $ తప్పిరొయనుచు౯ 

గడ్తువడి వెదకుచు గురువరుం 
డడని మనల షౌచియలరు $ టదిమజవవుగా ! 

6. "రాయులు బండి 

గీ గుప్పుగుప్పునం బొగయును $ నిప్పు రవలు 

చె కం జిముమే, గూబలుశపగులునటు 
ఆ ట 
లజమేమేను, రొదపేయుమే $ నతిరయమున 

నెన్ని యానుడలైన నీ $ వేగగలవు! 1 
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వేళ, కన్నము దినకున్న $ సోలిపడుదు 
రందజ ను; నట్టిచిక్కు. నీ $ కెందు లేదు, 

బొగ్గులను మా(త్రమపు డప్పు $ బొక్కి_, నీరు 
మంచిదో, యుప్పుదో, (తాగిశమనుదు వీవు. 

* ఇన్ని బండ్లనుగట్లినా $ రింతబరువు 

వేసినారెట్టు నడతు న $ న్విసుగు లేక, 

పొమనుకు తరువాయిగా. $ బోదు, మొదటం. 

నష. చోకకొండచిలువ రాశకాసి పగిది. 

. ఎక్కు_వారును, దిగువారు, $ నెక్కు_సరకు, 

దిగదు సరకను; నీకేది 4 తీజువాటు + 

గాలీ, వర్ష్మ౦బు, నెండల జీశకటిని లత 

వెట్టకుండంగం బోదు వేశవేగ నీవు, 

+, మభజుచి యాలన్యముగ వశస్చుశమనుజుకొజుకు 

వేచియుండక, వడి నీవ్ర $ వెళ్ళుయుంప, 

వృథగి సోమరి, తొజ్పనో $ న్వెట్టుకానుమే, 
| 6 ee 

దాము సీవెంటం దనునొరు క లూచి నవ్య, 

. చాల మింత చెయ 4 చేనదు కారగములందు.. 

బర సపాయులగుయ 1 (బతుకవలయు, 

ననుచు మాకు గజుపు $ నట్టులు వ _ర్లింతు, 

(పతిదినమ్ము "రెయిలుశేబండి ! నీవు. 
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మూండవభాగము, 

వ్యాక రణము, 

ఈ క్రిందివ్యాకర గాంశ ములను(వాచకపు _నస్తకములలోవచ్చిన 

రూ పములనుగనంబజచి, | పశ్నలు వేసి బాలురకుబోధింపవ లెను. 

అనావశ్యక ముగా. బరిభాషోపదములును సూ[తములును 

జెప్పి, వానిం గంఠసాఠము చేయింపం గూడదు. 

వెనుకటి కానులలోం జెప్పినవిషయముల యవలోడన మావ 

శ్యక ము, 

1. సర్వనామములు..___ నేను, నీవు, వా(డు, తాను; మన 

ము, ఎవండు, ఎవతె, ఎది, ఏది, అది, ఇది, అందజు, 

కొందజు, ఎందజు, అన్ని, కొన్ని, ఎన్ని, ఒకడు, 

ఒక్క_(డు, ఒక తె, ఒక్క తె, ఒకటి, ఒక్కటి,.__వీనికున్న 
యితర విభ_క్రి వచనరూపములను (గంథములోవచ్చి 
నంతవణకు నేర్పవ లెను, 

వాటిని, వీటిని, వేటిని, అందజికి, కొందతికి... మొదలగునవి 

మంచి రూపనులు కావనియు, వానిని, వీనిని, వేనిని, అందణికు, 

కొందజకు.___ఇవి సరియైన రూపములనియు. చెప్పవలెను. 

పూర్వపద్య కావ్య(పయు _కృములగు_ఒక్ొడు, ఒకొరుండు, 

ఒకతి, ఒక్కొటి.... మొదలగు రూపముల జాబితాముట్టం 

గూడదు. 

II. నామ వి శేషణములు..____ 
వాడు మంచి మనుష్యుండు. అదిచేక్కని సిట్ల, నీవు వేడి 

నీళ్లు పోసికానుమేన్నావు. 
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మనుష్యుండువిట్ట, నీళ్లు.._నామవాచకములు, నునువ్యుం 
జెట్టివాండో, పిట్ట యెట్టిదో,నీ శ్లెట్లి వా చెప్పు. మంచి, చేక్క_ని, 

వేడి వాని విశేషణములు, అనగా నామవికేఇములు. 

IIT, (కియా వి శేషణములు._ 

గది విరివిగానున్నది. అతడు (శ్రద్ధగా జేదువుయేన్నాండు. 
చింత పండు పుల్ల గా నుండును. ఈమాటలు, ఉన్నది, చదువు 

చేన్నా(డు. ఉండును అను (కియలతో సంబంధించినవి. 

కనుకి( (గియావి శెపషణములు. వీనికి సాధారణముగా “గా? 
వచ్చును. 

117 బహువచన విశేవణములు సాధారణముగా నేకవచన 

Vv 

ములో గూడి నుండవచ్చును___మధుర మైన విండి 

వంటలు, మధురములై న పిండివంటలు, పిండివంటలు 

మధురముగా నున్నవి, పిండివంటలు మధురములుగా 

నున్నవి. 
వాం డిక్క_డకు వచ్చెను. “వచ్చెను సమాపక (క్రియ 

సమాపక మనంగా ముగించునది. ఈ(క్రియవాక్యమును 
బూ ర్రిచేసినది. 

VI, అన్నము తిని. తిని యనునది యసమౌాపక (క్రియ. 

వినునత€ డింకను నేదో చెప్పునని మూచుమేండును. 

చెప్పవలసిన దంతయ౫ం 'జెప్పలేదు. చెప్పకపోయిన 

“అన్నము తిని” ఏమిచేసితివని యడుగవలసి వచ్చేను, 

అప్పుడు “అన్న ములతిని బడికి వెళ్ళి తి” ననియో “అన్నము 

తిని నిదపోయితి” ననియో, యింకొకరీతినో వాక్యము 
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వూ ర్తిచేయవ లను. వాక్యమును అసంపూర్ణ ముగా 

నుంచు (కియలన్నియును అసమాపక (క్రియలు. 

1. వానగురియంగా (వరివుళ్లు నిండినవి) 

2. వాడు నవ్వుచు (నడచుచున్నా(డు) 
8. నీవు నాటాడక్ (యూరకుంటివి) 

4. భోజనముచేసిన (నాంక లివోవును) 

వె వాక్యములలో __ కురియయగా, నవ్వు, మాటాడక, 
చేసిన___ఇవి యసమాపక (క్రియలు. 
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